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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците 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, 18.02.2019г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

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

изпълнение на заповеди № № ОП-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. 

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

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

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

и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.12-13 от 

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

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460
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1. На своето предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи 

документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участници в настоящата обществена поръчка, предвид 

което изиска допълнително представяне на документи от следните участници по обособени 

позиции: 
 

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.  „ВИ ЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД  
 

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“. 

1.   „Марси Консултинг“ ЕООД 

2. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

3. „СТРОЙ КОРЕКТ“ ДЗЗД 

4. ДЗЗД „Смолян – Ес Ес Пи” 

5. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД 
 

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“. 

1. ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ 

2. ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА” 

3. „СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД 

 

2. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в 

деловодството на община Смолян постъпиха допълнитeлни документи от следните участници в 

процедурата: 
 

 

№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен номер и дата на 

получаване на допълнително 

представените документи 

1. ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА” ДЛ006868-001 / 30.01.2019г. 

2. ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ ДЛ006868-002 / 31.01.2019г. 

3. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД ДЛ006868-003 / 31.01.2019г. 

4. „ВИ ЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД ДЛ006868-004 / 01.02.2019г. 

5. ДЗЗД „Смолян – Ес Ес Пи” ДЛ006868-005 / 01.02.2019г. 

6. „СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД ДЛ006868-006 / 04.02.2019г. 

7. „СТРОЙ КОРЕКТ“ ДЗЗД ДЛ006868-007 / 05.02.2019г. 

 

3. В изпълнение на разпоредбата на чл.54 ал.12 от ППЗОП комисията отвори постъпилите 

писма от участниците и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците по обособени позиции с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, при което установи следното: 
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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. 

 

„ВИ ЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил нов 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/. 

 Участникът с допълнително 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 
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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/ 06.01.2017г., 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 установява не на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал. 

1, т.1 – т. 5 от ЗУТ, изготвяне на доклад от техническото обследване, 

доклад от 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: 1185,84кв.м. 

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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–Административна сграда на Община Ракитово в гр. Ракитово с РЗП: 

2162,07кв.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 инфраструктура, с Обща РЗП: 1150,00 кв.м., 

изпълнени в периода 01.06.2018 г. - 02.07.2018 г. 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: 

4147,10 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 

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

01.06.2018 до 02.07.2018г. 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, 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 
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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/register; 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/register). 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 
 

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“. 
 

 

 

 

1. 

 

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил нов 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/. 

 Участникът с допълнително 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 

http://www.kiip.bg/register
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/register
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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 – 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.); 

 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 

file:///C:/Users/sdeliradeva/AppData/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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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 енергоспестя 

ващи 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 

BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за сграда на „Инструментален факултет”, 

на „Национална Музикална Академия – Панчо Владигеров”, 

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”; 

 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 
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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/register; 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/register). 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 
 

 

 

 

2. 

 

 „СТРОЙ КОРЕКТ“ ДЗЗД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил нов 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 един 

от съдружници в състава му - „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ЕООД, заверени копия на 

договори за изготвяне на обследване за енергийна ефективност – 2 бр.; заверени копия 

на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация- 4 броя; 

удостоверение за добро изпълнение - 1 бр.. 

 Участникът с допълнително 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 

http://www.kiip.bg/register
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/register
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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 – „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 – 

„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 

file:///C:/Users/sdeliradeva/AppData/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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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; 

 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 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 – „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 

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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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; 

 Доказал е чрез съдружниците в обединението, че е изпълнил през 

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

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: „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ЕООД: Изготвяне на обследване 

за енергийна ефективност на Национална Хуманитарна гимназия 

„Св. св. Кирил и Методий“, РЗП 5 344,25м2, изпълнени в периода 

04.08.2017г.– 15.08.2017г. за НХГ „Св.св.Кирил и Методий“, 

гр.Благоевград; Изготвяне на обследване за енергийна ефективност 

на Сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.Георги 

Ковачев №3, кв.Запад бл.4/8, с РЗП 5 600,00м2 изпълнени в периода 

14.06.2016г-12.07.2016г. за Община Асеновград; Изпълнение на 

услуги във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на сгради на територията на община 

Благоевград – етап III, по обособена позиция №2 Обследвания за 

енергийна ефективност на сгради,  изпълнени в периода 02.10.2015г.- 

21.12.2015г., за Община Благоевград. „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 

2013“ ЕООД: 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 160 992,59м2, изпълнение в периода 27.08.2015 - 16.11.2015г., за 
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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; 

 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/register). 

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 за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 
 

 

 

 

3. 

 

ДЗЗД „Смолян – Ес Ес Пи” 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил нов 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. 

 Участникът с допълнително 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 

http://www.kiip.bg/register
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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 – „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 – 

file:///C:/Users/sdeliradeva/AppData/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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„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), 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; 

 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: „ЕС ЕС ПИ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД: 1. 

Обследване за установяване на техническите характеристики, 

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

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. за „ЕНЕРДЖИ ПРО 

ДМ“ ЕООД; „СИНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД: 2. 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; 3. Oбследване за енергийна 
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ефективност на Учебно-спортна водна база - гр. Несебър с РЗП 5953 

m2 – 2017г., изпълнено в периода 03.08.2017 г. - 05.09.2017г. за 

Национална спортна академия „Васил Левски“. 

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 – „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/register; 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/register). 

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 за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 
 

 

 

 

 

 

http://www.kiip.bg/register
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/register
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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“. 
 

 

 

 

1. 

 

ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил нов 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 един 

от съдружници в състава му - „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, 

заверено копие на Удостоверение, издадено от ДНСК, ведно със списъка на екипа от 

правоспособните физически лица. 

 Участникът с допълнително 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, 
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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 – „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 

ефективност и сертифициране на сгради – „КОПИЛИНК“ 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 

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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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?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 – „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 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 

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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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; 

 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 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, 
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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; 

 Доказал е чрез съдружника в обединението – „Институт за 

управление на програми и проекти“ ООД, 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 – „Институт за 

управление на програми и проекти“ 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 е извършена справка в Регистъра на 

инженерите, упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) 

при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/register). 

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 за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 
 

 

 

 

2. 

 

ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА” 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил нов 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 

http://www.kiip.bg/register
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позволява редактиране на неговото съдържание/, представен от обединението и 

отделните съдружници в състава му. 

 Участникът с допълнително 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 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, 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 
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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 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; 

 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 

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. 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 „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 

05.06.2018г. - 25.06.2018г. 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 20.04.2018г. - 

10.05.2018г. 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; 

 Доказал е чрез съдружника в обединението – „Плеядес България“ 

ООД, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, включващ: 
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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/register; 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/register). 

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 за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 
 

 

 

 

3. 

 

„СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът e представил нов 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 

предвидено за изпълнението на поръчката трето лице – подизпълнител, на чиито 

капацитет участникът се позовава – „АЛЕК-М-2013“ ЕООД с ЕИК: 202511534. 

http://www.kiip.bg/register
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/register
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 Участникът с допълнително представения Единен 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 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 

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 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.); 

 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 

№ РК0288/ 12.09.2014 г., издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК), валидно до 12.09.2019 г.); 

 Доказал е, включително чрез позоваване на капацитета на трето лице, 

подизпълнител, 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 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,  

свързани с Извършване на архитектурно заснемане, Конструктивно 

обследване, изготвяне на Доклад от обследване и на Технически 

паспорт на съществуващ строеж: Многофамилна жилищна сграда с 

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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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; участникът чрез позоваване на капацитета на трето 

лице - подизпълнител, е декларирал опит при осъществяване на 

услуги,  свързани с: 1. Обследване на енергийна ефективност и 

сертифициране на сграда в експлоатация Детска градина в с. 

Житница, община Провадия, РЗП: 325 кв.м., изпълнени в периода 

01.06.2016г.- 15.06.2016г. за ДГ „Щастливо детство“ – с. 

Бозвелийско; 2. Обследване на енергийна ефективност и 

сертифициране на сградата в експлоатация Детска градина в с. 

манастир, община Провадия, РЗП: 340 кв.м., изпълнени в периода 

01.06.2016г.- 15.06.2016г. за ДГ „Щастливо детство“ – с. 

Бозвелийско; 3. Обследване на енергийна ефективност и 

сертифициране на сградата в експлоатация Народно читалище в с. 

Дуранкулак , общ. Шабла , РЗП: 1 326,41 кв.м., изпълнени в периода 

27.08.2016г. – 27.09.2016г. за народно читалище – Даранкулак; 4. 

Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сградата в 

експлоатация Филиал Драматичен театър в гр. Варна, община Варна , 

РЗП: 2 407 кв.м, изпълнени в периода 27.08.2017г.- 13.02.2018г. за 

Филиал Драматичен театър в гр. Варна; 5. Обследване на 

енергийната ефективност и сертифициране на сградата в 

експлоатация Административна сграда- кметство в с. Кипра, община 

Девня, изпълнено в периода 19.04.2018г.- 19.05.2018г. за 

Административна сграда – кметство – с. Кипра; 6. Обследване на 

енергийната ефективност и сертифициране на сградата в 

експлоатация Читалище в гр. Девня, община Девня, РЗП: 734,22 

кв.м., изпълнено в периода 19.04.2018г.- 19.05.2018г., за Читалище 

гр. Девня; 7.  Обследване на енергийната ефективност и 

сертифициране на сградата в експлоатация Склад и офиси в ПЗ 

„Планова“, гр. Варна , община варна, РЗП: 2 228.64 кв.м. изпълнени в 

периода 02.07.2018г. – 26.07.2018г. за „Поларис продукт“ ООД, гр. 

Варна. 

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); 

 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 
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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/register). 

 С представения от „АЛЕК-М-2013“ 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 професионална 

http://www.kiip.bg/register
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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 

подизпълнителя на Удостоверение за наличието на 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 14.01.2021г.); 

 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: 1. Обследване на енергийна ефективност и 

сертифициране на сграда в експлоатация Детска градина в с. 

Житница, община Провадия, РЗП: 325 кв.м., изпълнени в периода 

01.06.2016г.- 15.06.2016г. за ДГ „Щастливо детство“ – с. 

Бозвелийско; 2. Обследване на енергийна ефективност и 

сертифициране на сградата в експлоатация Детска градина в с. 

манастир, община Провадия, РЗП: 340 кв.м., изпълнени в периода 

01.06.2016г.- 15.06.2016г. за ДГ „Щастливо детство“ – с. 

Бозвелийско; 3. Обследване на енергийна ефективност и 

сертифициране на сградата в експлоатация Народно читалище в с. 

Дуранкулак , общ. Шабла , РЗП: 1 326,41 кв.м., изпълнени в периода 

27.08.2016г. – 27.09.2016г. за народно читалище – Даранкулак; 4. 

Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сградата в 

експлоатация Филиал Драматичен театър в гр. Варна, община Варна , 

РЗП: 2 407 кв.м, изпълнени в периода 27.08.2017г.- 13.02.2018г. за 

Филиал Драматичен театър в гр. Варна; 5. Обследване на 

енергийната ефективност и сертифициране на сградата в 

експлоатация Административна сграда- кметство в с. Кипра, община 

Девня, изпълнено в периода 19.04.2018г.- 19.05.2018г. за 

Административна сграда – кметство – с. Кипра; 6. Обследване на 

енергийната ефективност и сертифициране на сградата в 

експлоатация Читалище в гр. Девня, община Девня, РЗП: 734,22 

кв.м., изпълнено в периода 19.04.2018г.- 19.05.2018г., за Читалище 

гр. Девня; 7.  Обследване на енергийната ефективност и 

сертифициране на сградата в експлоатация Склад и офиси в ПЗ 

„Планова“, гр. Варна , община варна, РЗП: 2 228.64 кв.м. изпълнени в 

периода 02.07.2018г. – 26.07.2018г. за „Поларис продукт“ ООД, гр. 

../../../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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Варна.  

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

4. Комисията направи следните констатации относно съответствието на участници по 

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“, с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което установи 

следното: 
 

 

„Марси Консултинг“ ЕООД  
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът с първоначално представения с офертата си 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, 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 

http://www.seea.government.bg/
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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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).  

Посочените обстоятелства са подробно описани и мотивирани в предходния протокол от 

работата на комисията – протокол № 2 от 25.01.2019г. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и 

чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от предходния протокол от работата на комисията - протокол № 

2 от 25.01.2019г., съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително установяването 

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

или фактически грешки, е изпратен на участника в деня на публикуването му в профила на 

купувача, като на основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП от участника е 

изискано  да представи 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 в изпратения протокол по отношение на 

участника съобразно направените констатации. Получаването на предходния протокол от 

работата на комисията е удостоверено с обратни разписки. В законоустановения срок от 5 

/пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в деловодството на община Смолян не са 

постъпили допълнителни документи от участника, с което за него остава неудостоверено 

постигането на съответствие с критериите за подбор с горепосочените критерии 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. 

За удостоверяване на посочените обстоятелства от комисията е извършена повторна 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 

отново 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). 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

комисията единодушно реши да не допусне участника до разглеждане на техническото 

му предложение. 
 

 

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД  
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът с първоначално представения с офертата си 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 

http://www.seea.government.bg/
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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позовава - „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК: 200208334, 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, и 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 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). Също така 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 „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 

https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
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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. Посочените обстоятелства са подробно описани и 

мотивирани в предходния протокол от работата на комисията – протокол № 2 от 25.01.2019г. 

На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от предходния протокол 

от работата на комисията - протокол № 2 от 25.01.2019г., съдържащ констатациите на 

комисията относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, включително установяването на наличие на липси, непълноти или несъответствия на 

информацията, както и нередовности или фактически грешки, е изпратен на участника в деня 

на публикуването му в профила на купувача, като на основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, 

ал.9 от ППЗОП от участника е изискано  да представи 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 в изпратения 

протокол по отношение на участника съобразно направените констатации. Получаването на 

предходния протокол от работата на комисията е удостоверено с обратни разписки. В 

законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в деловодството 

на община Смолян не са постъпили допълнителни документи от участника, с което за него 

остава неудостоверено постигането на съответствие с критериите за подбор с горепосочените 

критерии 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. За 

удостоверяване на посочените обстоятелства от комисията е извършена повторна 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 

отново 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.  

Забележка: Комисията извърши повторна справка и в Регистъра на инженерите, 

упражняващи технически контрол (проектанти с ТК) при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране - http://www.kiip.bg/register, при която справка се установи 

вписването на предвидения експерт, упражняващ технически контрол по част 

„Конструктивна“ – инж. Стефан Манолов Терзийски, в посочения регистър.  

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

комисията единодушно реши да не допусне участника до разглеждане на техническото му 

предложение. 

 

 5. 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. 

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
http://www.kiip.bg/register
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 6. С това работата на комисията по разглеждане на документите за съответствие с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на участниците в 

процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

  Въз основа на направените констатации в настоящи и предходни протоколи от работа на 

комисията 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/register; 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/register, комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

I. На основание чл.107, т.1, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 от ЗОП 

предлага за отстраняване участниците:  
 

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“. 

1.   „Марси Консултинг“ ЕООД 

2.   „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД 

 

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

предложения в подадените оферти следните участници: 
 

 

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. „ВИ ЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 

2. ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи” 

3 „ГЕОДЕТ“ ЕООД 

4. „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 

5. ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП“ 

6. „В М Л – КОНСУЛТ“ ЕООД 

7. ДЗЗД „ПЕ ЕНД ПЕ КОНТРОЛ” 

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/register
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/register
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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“. 

1. „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД 

2.  „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД 

3.  ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ“ 

4. „ЕФЕКТ 1” ЕООД 

5. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

6.  „СТРОЙ КОРЕКТ“ ДЗЗД 

7. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ- ЕНЕРГОЕФЕКТ” 

8. ДЗЗД „СМОЛЯН – ЕС ЕС ПИ” 
 

 

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“. 

1. ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ 

2. ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА” 

3 „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

4. „СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД 

5. „Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Настоящият протокол е технически съставен на  18.02.2019г. 
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