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ПРОТОКОЛ № 2 
 

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

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

възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП 

– чрез публично състезание, с предмет „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ 

И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието 

изпълнение е разделено на 4 /четири/ обособени позиции:  -  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 

540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“;  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“, която 

обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 2 от 28.02.2018 г., която обществена 

поръчка е открита с решение на възложителя № 2 от 28.02.2018 г., вписано заедно с обявлението 

за поръчка в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер 00092-2019-0003 и публикувано заедно с одобрените с него 

обявление за поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян – профил на 

купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566  

      
Днес, 28.05.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

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

изпълнение на заповед № ОП-6/29.03.2019г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

Милена Иванова Пенчева – гл. експерт в дирекция  СИиОС  в община Смолян 

Членове: 

Милена Милкова Хаджиева – ст.юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян 

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

Стефка Желева Росенова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Недка Величкова Кисьова – ст. експерт в дирекция „ФСДНБ“ в община Смолян 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 

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

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/
1
. 

 

1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане на офертите на 

участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

включително установяване на наличието на липси, непълноти или несъответствия на 

информацията, както и нередовности или фактически грешки: 

 

1. Обособена позиция № 1:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

1.1. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

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

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

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

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 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 

                                                 
1
  

 Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по реда, действащ към момента на откриването й. При 

позоваването на разпоредби от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила към момента на откриване на 

настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.   
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него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 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 от 

обявлението за обществената поръчка и т.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: 

 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 (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 - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

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

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0511/21.07.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 21.07.2020 г.); 

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

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

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

2. Обособена позиция № 2:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

2.1„ЕРОУ“ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Заверено копие на Удостоверение № РК-0556/22.12.2015 г., издадено на 

„ЕРОУ“ООД за извършване на дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор, ведно със списъци на екипа от правоспособните 

физически лица от различните специалности, чрез които се упражнява дейността към 

22.12.2015 г. и към 12.12.2018 г., Заверени копия на полици  за застраховка 

„Професионална отговорност в проектирането и строителството“ – 2 бр., копия на 

сертификати за внедрени системи за управление по стандарти – ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 и ISO 18001:2007 и Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител 

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

редактиране на неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за 

създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 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 III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 
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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 от 

обявлението за обществената поръчка и т.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: 

 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, приложено е и 

копие на посоченото удостоверение, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (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 - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

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

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0556/22.12.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 22.12.2021 г.); 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 

2.2. „ИКАР КОНСУЛТ „  АД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

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

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

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

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 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 III.2.2 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 от 
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обявлението за обществената поръчка и т.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: 

 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 (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 - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

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

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0649/01.09.2016 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 01.09.2021 г.); 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 

2.3. „ДЖИ ЕНД АЙ„ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

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

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

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

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 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 III.2.2 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 от 

обявлението за обществената поръчка и т.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: 

 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 
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професионална дейност (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 - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

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

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0500/19.06.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 19.06.2020 г.); 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 

2.4. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

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

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

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

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 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 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 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 от 

обявлението за обществената поръчка и т.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: 

 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 (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 - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

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

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0456/04.05.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 04.05.2020 г.); 

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

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

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 

2.5. "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

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

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

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

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 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 III.2.2 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; 
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 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.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: 

 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 (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 - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

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

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0553/18.12.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 18.12.2020 г.); 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 

2.6. "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

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

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

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

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 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 III.2.2 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 от 

обявлението за обществената поръчка и т.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: 

 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 
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удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (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 - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

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

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0686/24.02.2017 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 24.02.2022 г.); 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

3. Обособена позиция № 3:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

3.1. "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

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

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

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

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 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 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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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 III.2.2 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 от 

обявлението за обществената поръчка и т.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: 

 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 (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 - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

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

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0638/12.07.2016 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 12.07.2021 г.); 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

3.2. "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

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

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

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

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 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 III.2.2 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 
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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 от 

обявлението за обществената поръчка и т.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: 

 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 (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 - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

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

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0513/21.07.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 21.07.2020 г.); 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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4. Обособена позиция № 4:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

4.1. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

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

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

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

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 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 III.2.2 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 от 

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

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 
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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 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 (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 - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

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

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0168/26.03.2019 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 26.03.2024 г.); 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

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

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

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

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

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

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри, 

в това число: в Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на 

правосъдието - http://brra.bg/  и в 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%2f

q%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d  , комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

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

протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси, 

непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки, 

да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

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

предложения в подадените оферти следните участници по обособени позиции: 

1.  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО 

ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. 

СМОЛЯН“: 

 

- „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, 

КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“: 

 

- "ЕРОУ" ООД; 

- "ИКАР КОНСУЛТ" АД; 

- "ДЖИ ЕНД АЙ" ООД; 

- "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

- "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД; 

- "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

 

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН“: 

 

- "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД; 

http://brra.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


             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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- "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 

 

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН“: 

 

- "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ"АД 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 28.05.2019 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Милена Пенчева (положен подпис) 

 

 

Членове 

Милена Хаджиева (положен подпис) 
 

инж.  Анастасия Василева 
                                  (положен подпис) 

Стефка Росенова (положен подпис) Недка Кисьова (положен подпис) 

 

 
                                                                                                                            (положени подпис и печат) 

Дата: 20.09.2019г.   Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от 

възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

 


