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Проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Смолян“, Инвестиционен 

приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, 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. 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

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

участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска 

стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И 

СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ГРАД СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 7 /словом: седем/ обособени 

позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей 3“, входове „А” и „Б”“; 

Обособена позиция № 2: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и 

строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 

многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, бул. България 

№ 41, жилищен блок 22“; Обособена позиция № 3: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок „ДАП”“; Обособена позиция № 4: 

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 8, 

входове „А“, „Б“ и „В”“; Обособена позиция № 5: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, ул. Острица № 24, блок „Строител 3”“; Обособена позиция № 6: 

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, жк Нов център, ул. Дичо 

Петров № 14, блок 50“; и Обособена позиция № 7: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски № 31, военен блок № 2“, която обществена поръчка 

е открита с решение на възложителя № 15 от 19.09.2019 г., вписано заедно с одобреното 

с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 

поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0010 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/2828  

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2828
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На 10.08.2020 г., в 11:00 часа, на 08.09. 2020 г., в 11:00 часа, и на 09.09.2020 г. в 11:00 

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 на 

възложителя № № ОП-31 от 14.10.2019 г. и ОП-13 от 06.08.2020 г. се събра комисия в 

следния състав: 

Председател:  

Златко Карамучев – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Членове: 

Елена Кейкиева – инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, встъпила в работата на 

комисията на мястото на Стефка  Росенова - главен специалист дирекция „СИиОС“ в 

община Смолян, поради прекратяване на трудовото ѝ правоотношение вследствие на 

придобито право на пенсия; 

Величка Атанасова – 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 и чл.177 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 и проверка за съответствието им 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: 
 

 

 

1.1. 

Обособена позиция № 1: 

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей 3“, входове „А” и „Б”“. 
 

1.1.1. „КОТА-2001“ 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 VІ.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 

                                                           
1 На основание разпоредбата на § 131, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към 

Закона за обществените поръчки (обн. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 г.) настоящата 

обществена поръчка се приключва по реда, действащ към момента на откриването ѝ, като 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 откриването на обществената поръчка. 
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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 Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от I до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 021748);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

свързани с инженеринг – проектиране и изпълнение на строителни работи на 

сгради (блокове) във връзка с реализацията на Национална програма за 

http://register.ksb.bg/
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енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в това число: 1. Блок 

Бедек Чумерна 20-26, гр. Габрово, при което са извършени и строителни работи 

по доставка, демонтаж и монтаж на PVC прозорци петкамерни профили и 

доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата, изпълнени в периода 

23.08.2016 г. -  20.06.2017 г. за община Габрово; 2. Входове Г и Д от блок на ул. 

Осми март № 24, гр. Габрово, при което са извършени и строителни работи по 

доставка, демонтаж и монтаж PVC прозорци петкамерни профили и доставка и 

полагане на топлоизолация от минерална вата, изпълнени в периода 23.08.2016 г. 

- 21.04.2017 г. за община Габрово; 3. Блок № 6 на ул. Чан № 7, гр. Смолян, при 

което са извършени и строителни работи по топлинно изолиране на 2598.46 кв. м 

външни стени, топлинно изолиране на 769,92 кв. м покрив, топлинно изолиране 

на 724,59 кв. м подове, подмяна на 408,78 кв. м прозорци и врати със система от 

РVС и AL профил и стъклопакет, изпълнени в периода 28.11.2016 г. - 05.07.2017 

г. за община Смолян; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 6 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал 

данни за техническите лица при извършване на строителството, включително 

тези, отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 
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професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 

6 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът 

е декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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1.1.2. Кооперация „Военно инвалидна кооперация "КОРОНА"“ 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител) и Единен 

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

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание), 

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 VІ.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 т.1-3.1 на поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1, 3.1, 3.2, буква „а“ и 3.3 от Раздел III „Изисквания към участниците – 

критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

http://register.ksb.bg/
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установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от IV и V категория съгласно Удостоверение №   I - TV   021048);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

в това число: Изпълнение на СМР за ремонт на сграда на ОУ "Христо Ботев", с. 

Оризово, община Братя Даскалови“, при което са изпълнени ремонт на покрив 

/частична подмяна на дървена покривна конструкция, керемиди и полагане на 

хидро- и топлоизолация/ - 750,00 м2, подмяна на дограма /прозорци и врати със 

система от PVC и AL профил и стъклопакет/ - 187,00 м2; МЖС - бл. 28, район 

Тракия, гр. Пловдив, при което са изпълнени топлинно изолиране на 380 кв. м 

външни стени, топлинно изолиране на 218 кв. м покрив, топлинно изолиране на 

120 кв. м подове, подмяна на 82 кв. м дограма /прозорци и врати със система от 

PVC и AL профил и стъклопакет/; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 
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или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

не e удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.3.2 на поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2, 

буква „б“ 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 удостоверил, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява 

проектирането и авторския надзор по време на строителството, включващ 

проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните минимални 

изисквания: - да притежава диплома за завършено висше образование, 

специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, 

електроенергетика или еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната 

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 

квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за проектантите 

при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения 

за изпълнение на поръчката проектантски състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и професионална 

квалификация, но по отношение на предвидения за изпълнението на поръчката 

проектант по част „Електрическа“ – инж. Милко Лалов, участникът не е 

представил информация за завършената специалност, по която проектантът 

притежава диплома за завършено висше образование (представени са данни за 

регистрационен номер и учебно заведение, което е издало дипломата, но не и 

данни за завършената специалност), в резултат на което комисията не би могла 

да извърши преценка за съответствие на предвидения проектант с изискванията 

на възложителя за образование. 

Забележка: По отношение на останалите лица от проектантския екип участникът е 

удостоверил съответствието им с изискванията на възложителя за подбор. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

1.1.3. „САГРАДА“ 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 
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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 VІ.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 Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от II до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 014991);   

http://register.ksb.bg/
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 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 (словом: пет) години от датата на 

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

в това число: Обновяване и модернизация на две сгради на Университет по 

хранителни технологии, гр. Пловдив, включващи строителни дейности по 

доставка и полагане на топлоизолационна система по покриви, стени и тавани и 

подмяна на дограма, изпълнени в периода 20.02.2018 г. - 04.09.2018 г. за 

Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив; Проектиране и 

изпълнение на строителномонтажни работи за подобряване на енергийната 

ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията 

на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради по 17 обособени позиции, в 

частта по Обособена позиция № 8: Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. 

Пловдив, ул. Елба № 2, вх. В, № 4, вх. Б и № 6, вх А, при което са извършени 

строителни работи, включващи топлоизолационни и хидроизолационни дейности 

и подмяна на дограма, изпълнени в периода 30.08.2018 г. - 03.12.2018г за община 

Пловдив;  

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 
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областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.1.4. „АДВАНС-2002“ 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 VІ.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 Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 
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(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от III до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 018080);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

в това число: Изграждане на мултифункционална спортна зала в гр. Перущица, 

при което са извършени строителни работи по поставяне на топлоизолация на 

покрив и стени и поставяне на дограма, изпълнени в периода от 14.03.2014 г. до 

03.12.2015 г. за община Перущица; Инженеринг (проектиране и реконструкция) 

на обект: „Инкубатор“, реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк“ гр. 

София– 12 177м² , при което са извършени строителни дейности по поставяне на 

топлоизолация по покрив и стени и поставяне на хидроизолация и дограма, 

изпълнени в периода 08.09.2014 г. - 23.12.2015 г. за ДЗЗД „Соф Тех Парк“; 

Изпълнение на СМР работи за обновяване за Енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 

„ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ по Оперативна 

програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. в изпълнение на рамково 

споразумение № РД-02-29-86/19.02.2015 г. BG 161PO001-1.2.01-0001, при което 

са изпълнени мерки за енергийна ефективност, включващи полагане на 

топлоизолация и монтаж на дограма, по отношение на 14 /словом: 

четиринадесет/ жилищни сгради, за Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

http://register.ksb.bg/
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еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 6 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал 

данни за техническите лица при извършване на строителството, включително 

тези, отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 
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проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.1.5. ДЗЗД „ТСТ ГРУП“ 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи (на 

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

обединението и отделните съдружници  в  състава му  (в електронен вид, цифрово подписан 

и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание) и  

копие от документ за създаване на обединение, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност. 

Участникът с представените Единни европейски документи за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в 

т.2 на Раздел VІ.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 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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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 

строителните дейности – „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД), че е вписан в Централния 

професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от I група 

(строежи от високото строителство /жилищно, общественообслужващо, 

промишлено/, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения), IV категория (строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от 

Закона за устройство на територията – жилищни и смесени сгради със средно 

застрояване)  съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в 

обединението, който ще осъществява строителните дейности – „ТСТ СТРОЙ“ 

ЕООД, е попълнил информация за вписването си в Централния професионален 

регистър на строителя, с което е удостоверил своята годност (правоспособност) 

за упражняване на професионална дейност (за което и от комисията е 

извършена справка в Централния професионален регистър на строителя на 

интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, при която е установено наличие на правоспособност за 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от IV и V категория съгласно Удостоверение 

№ I - TV 020343). 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на обединението 

се предвижда разпределение на дейностите между съдружниците в 

обединението, при което цялостното изпълнение на строителството ще се 

осъществява от съдружника „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД, като отговорностите на 

другия съдружник „ЕРМА БИЛДИНГ“ ЕООД не включват действия по 

осъществяване на строителни дейности, което обстоятелство при спазване на 

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

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

единствено и само спрямо съдружника в обединението, който ще извършва 

строителните дейности – „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД; 

 Доказал е (чрез съдружника в обединението - „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД), че е 

изпълнил през последните 5 (словом: пет) години от датата на подаване на 

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

поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, реконструкция и/или 

http://register.ksb.bg/
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ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на сграда/сгради, при които 

дейности да са изпълнени минимум следните строителни работи: полагане на 

топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други еквивалентни дейности) – в 

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

(ЕЕДОП) съдружникът в обединението - „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД, е декларирал 

опит при осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по 

поръчката, включващи: Ремонт на сгради в ДГ № 1 „Ян Бибиян“ – сграда на ул. 

“Македония“ № 32, при което са извършени строителни дейности по монтаж на 

топлоизолация на външни стени, в това число грундиране на стара тухла и 

направа на топлоизолация на фасади – термопакет EPS D и HPS D, подмяна –

демонтаж и поставяне на нова PVC дограма и полагане на топлоизолация на 

покрив от HPS, изпълнени в периода 26.06.2019 г. - 24.07.2019 г. за Детска 

градина № 1 „Ян Бибиян“. 

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 - „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД), че 

разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, включващ 

минимум трима специалисти, както следва: а) Технически ръководител на 

обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за 

устройство на територията, а именно да е строителен инженер, архитект или 

строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни условия на труд 

съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

/ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи, който да притежава необходимия валиден сертификат или 

друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или еквивалентен документ 

за чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени); в) Специалист по контрола на качеството, който 

да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството 

на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен 

документ за чуждестранните участници съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в 

обединението - „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД, е декларирал данни за техническите лица 

при извършване на строителството, включително тези, отговарящи за контрола 

на качеството, като е индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на 

строителството ръководен състав и е представил подробна информация за 

притежавана от всеки специалист образователна и професионална квалификация 

в съответствие с изискванията на възложителя. 

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 - „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД), че 

разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и авторския 

надзор по време на строителството, включващ минимум четирима специалисти, 

както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 
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инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната 

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 

квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, който да отговаря 

на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност строителство на сгради и съоръжения, промишлено и 

гражданско строителство или еквивалентна, квалификация строителен инженер; 

- в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, 

отопление, вентилация и климатизация“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност отопление, вентилация и климатизация, топлотехника, 

промишлена топлотехника или еквивалентна, квалификация инженер; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът в 

обединението - „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД, е декларирал данни за проектантите при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения за 

изпълнение на поръчката проектантски 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 следните публични регистри: Регистъра на 

инженерите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на 

архитектите в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/, удостоверяващи 

наличието на пълна проектантска правоспособност на предвидения за 

изпълнението на поръчката проектантски екип). 

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 - „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД), че 

разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, Раздел В, т.9 

от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдружникът 

в обединението - „ТСТ СТРОЙ“ ЕООД, е посочил данни за разполагаемост с 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на договора в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП съответствието с 

посочения критерии за подбор е доказано от обединението участник, а не от 

всяко от лицата, включени в него. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.1.6. „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител) и Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (единствено на хартиен носител, 

като не е спазено задължението Единният европейски документ  за  обществени  поръчки  

(ЕЕДОП)  да  е  представен  в  електронен  вид съгласно разпоредбите на чл.67, ал.4 от 

ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от ПЗР на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.), като 

поради неприложимостта им не са представени документи за  доказване  на  предприетите  

мерки  за  надеждност  и  копие  от  документ  за създаване на обединение.  
Участникът е приложил образец на Единен европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/ във формат само на хартиен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, който е попълнен, разпечатан, положен е подпис от управителя и печат на 

дружеството, но не е цифрово подписан от задълженото лице и приложен на подходящ 

оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Съгласно разпоредбите 

на чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., Единният европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид. Начинът за 

предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

електронен вид е той да бъде цифрово подписан от задължените лица и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в 

който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание.  

При преглед на съдържанието на така представения на хартиен носител от участника 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ комисията установи, че 

същият съдържа данни, удостоверяващи: 

 Съответствието с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.2 

на Раздел VІ.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 участникът 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 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 участникът изрично е посочил в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него 
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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 с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и т.1, 2 и 3.2 на поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1, 3.1, 3.2, буква „б“ и 3.3 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: 

 Вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на 

строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, 

общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория (строежи по 

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

жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно Правилника за 

реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - 

в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя за доказване наличието на годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, при която е установено наличие на правоспособност за 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от I до V категория съгласно Удостоверение 

№   I - TV   019375);   

 Опит през последните 5 (словом: пет) години от датата на подаване на офертата 

по изпълнение на строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: Инженеринг - проектиране и СМР за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност съгласно изискванията на НПЕЕМЖС за сграда с 

административен адрес гр. Перник, ЦГЧ, ул. Отец Паисий, бл. 58, при което са 

извършени строителни работи, в това число по външна топлоизолация по фасади 

(3637.84 кв. м) и подмяна на стара дървена с нова PVC дограма (796.76 кв. м), 

изпълнени в периода 22.01.2018 г. - 04.07.2018 г.; 

 Разполагаемост с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и 

авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

http://register.ksb.bg/
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областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Разполагаемост с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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При преглед на съдържанието на така представения на хартиен носител от участника 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ комисията установи, че 

същият не съдържа данни, удостоверяващи: 

 Съответствието с критериите за подбор, закрепени в т.3.1 на поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2, 

буква „а“ от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 

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

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Не се удостоверява разполагаемост с ръководен състав, който ще изпълнява 

строителството, включващ технически ръководител на обекта, който да отговаря 

на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а 

именно да е строителен инженер, архитект или строителен техник - в Част ІV, 

Раздел В, т.2 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал данни за техническите лица при извършване на 

строителството, включително тези, отговарящи за контрола на качеството, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на строителството 

ръководен състав, но по отношение на предвидения за изпълнението на 

поръчката технически ръководител на обекта – инж. Красимир Костов, 

участникът не е представил информация за завършената специалност, по която 

проектантът притежава диплома за завършено висше образование (представени 

са данни за регистрационен номер и учебно заведение, което е издало 

дипломата, но не и данни за завършената специалност), в резултат на което не е 

видно декларираното лице за позицията технически ръководител на обекта да 

притежава квалификация строителен инженер, архитект или строителен техник. 

Забележка: По отношение на останалите лица от строителния екип участникът е 

удостоверил съответствието им с изискванията на възложителя за подбор. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

1.1.7. „ПСГ“ АД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител) и Единен 

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

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание), 

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 VІ.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 
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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 т.1, 2 и 3.2 на 

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

обществената поръчка и т.1, 3.1, 3.2, буква „б“ и 3.3 от Раздел III „Изисквания към 

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

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а 

именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, поле „Вписване в съответен професионален 

регистър“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, при която е установено наличие на правоспособност за 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от I до V категория съгласно Удостоверение 

№   I – TV 015142);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, поле „За поръчки за строителство: 

http://register.ksb.bg/
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извършени строителни дейности от конкретния вид“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

в това число: 1. Основен ремонт на обект: Жилищна сграда с медицински център 

- осигуряване на достъпна среда и мерки за енергийна ефективност в УПИ I, кв. 

85, жк Сухата река, район Подуене, с адрес гр. София, кв. Суха река, бл. 60, 

включващ извършване на строителни работи, в това число по поставяне на 

топлоизолация на покриви и стени (1600 кв. м) и подмяна на съществуваща 

дограма (530 кв. м), изпълнени в периода 29.03.2015 г. – 30.09.2015 г. за 

„ИНТЕЛИДЖЪНС АРХИТЕКТИ“ ЕООД; 2. Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на ОУ ,,Св. Св. ,,Кирил и Методий“, село Горни Дъбник, 

при което са изпълнени строителни работи, в това число по топлинно изолиране 

по покрив, включващо полагане на топлоизолация на покрив (1438,57 кв. м), 

топло изолация по стени (1809,56 кв. м) и подмяна на дограма (206,58 кв. м), 

изпълнени в периода 22.08.2016 г. – 11.11.2016г. за община Долни Дъбник; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, поле 

„Образователна и професионална квалификация“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 
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проектантите при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката проектантски 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 следните публични регистри: 

Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност при 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на 

архитектите в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/, удостоверяващи 

наличието на пълна проектантска правоспособност на предвидения за 

изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение 

на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

не e удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.3.1 на поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2, 

буква „а“ от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 

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

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Не е удостоверил, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява 

строителството, включващ специалист по контрола на качеството, който да 

притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен 

документ за чуждестранните участници съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, поле 

„Образователна и професионална квалификация“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав, но 

при преглед на представената информация прави впечатление, че участникът 

предвижда 2 (словом: две) лица за позицията координатор/специалист по 

здравословни и безопасни условия на труд – Емил Георгиев и Роса Димитрова 

(като видно от представената информация второто лице притежава 

удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност), но участникът не 

посочва никое лице с данни за образованието и квалификацията му, което да 

изпълнява длъжността специалист по контрола на качеството 

Забележка: По отношение на останалите лица от строителния екип участникът е 

удостоверил съответствието им с изискванията на възложителя за подбор. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

1.1.8. „НСК СОФИЯ“ 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 VІ.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 Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 
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Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от I до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 017433);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

в това число: 1. Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, включващ 

извършване на строителни работи по топлоизолация на стени, цветна външна 

мазилка на външни стени, топлоизолация и хидроизолация на покрив, 

топлоизолация на под, полагане на дограма, изпълнени на 27.06.2017 г. за 

Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна; 2. Преустройство на 

съществуваща сграда зала за борба в зала по художествена гимнастика, УПИ I – 

Училище, кв.170, гр. Стара Загора, при което са извършени строителни работи, в 

това число доставка и монтаж на PVC дограма, доставка и монтаж на алуминиева 

дограма, монтаж на интериорни врати, направа топлоизолация по стени и 

нанасяне на цветна външна мазилка, топлинно изолиране на таван, изпълнени на 

10.12.2016 г. за община Стара Загора; 3. Въвеждането на мерки за енергийна 

ефективност и топлофициране на сграда със смесено предназначение за социални 

и здравни нужди като част от проект „Пестим енергия за чиста околна среда - 

„Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги“, включващо 

извършване на строителни работи по полагане на дълбокопроникващ грунд 

преди монтажа на топлоизолационна система, полагане на топлоизолационна 

система по стени, полагане на топлоизолация по покрив, полагане на 

топлоизолационна система по страници на прозорци, полагане на топлоизолация 

по под, доставка и монтаж на РVС дограма, прозорци и врати с антипаник брави, 

доставка и монтаж на врати с антипаник брави, вътрешно обръщане по дограми, 

доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз, доставка и 

монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз, изпълнени на 28.11.2017 г. за 

община Каспичан; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

http://register.ksb.bg/
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условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 
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/ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за 

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

 

 

1.2. 

Обособена позиция № 2: 

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, бул. България № 41, 

жилищен блок 22“. 
 

1.2.1. „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител), Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от участника и предвидените за 

изпълнение на поръчката подизпълнители – „Пе енд Пе инженеринг“ ЕООД с ЕИК: 

202551883 и „ТЕХНОКОНТРОЛ“ ЕООД с ЕИК: 108518088 (в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание) и 

Декларации от подизпълнителите за съгласието за участието им (на хартиен носител), 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 VІ.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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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 т.1 и 3.1 на поле 

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

поръчка и т.1, 3.1 и 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: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от III до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 019854);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

http://register.ksb.bg/
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осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

в това число: 1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност за 

многофамилна жилищна сграда - жилищен блок 2, находящ се в ПИ: 

31111.33.336.1, ул. Рожен № 1, гр. Златоград, включващо извършване на 

строителни работи по топлоизолация на фасадни стени, смяна на дограма, 

топлоизолация на под и топлоизолация на покрив, изпълнени в периода от 

14.09.2016 г. до 20.04.2017 г. за община Златоград; 2. Инженеринг - проектиране, 

авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради на територията на гр. Средец -  многофамилна жилищна сграда в гр. 

Средец, ул. Преображенска, блок 19, включващо извършване на строителни 

работи по топлинно изолиране на под, топлинно изолиране на покрив, топлинно 

изолиране на външни стени, подмяна на прозорци и врати, изпълнени в периода 

от 11.08.2017 г. до 15.10.2017 г. за община Средец; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.6 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

не e удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.2 и 3.2 на поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2, 

буква „б“ и т.3.3 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: 

 Участникът не е доказал, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява 

проектирането и авторския надзор по време на строителството, включващ 

минимум четирима специалисти, както следва: а) Проектант по част 

„Архитектурна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност архитектура 

или еквивалентна; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 
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квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност строителство 

на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство или 

еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в  Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът не е 

декларирал никакви данни за предвидените при изпълнение на поръчката 

проектанти, съставляващи проектантския екип, въпреки че изрично е посочил в 

Част II, Раздел В от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор; 

 Участникът не е доказал, че разполага с техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и 

скеле – в Част ІV, Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) участникът не е посочил данни за разполагаемост с 

инструменти, съоръженията или техническото оборудване, които ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на договора, включващи минимум самосвал 

и скеле в съответствие с изискванията на възложителя. 

Отделно от изложеното с оглед постигането на прецизност: участникът не е представил 

данни за неговите представители - в Част II, Раздел Б от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът не е попълнил никаква информация за 

представителите на икономическия оператор; и при преглед на информацията във връзка с 

използването на подизпълнители, посочена в Част II, Раздел Г и в Част IV, Раздел В, т. 10 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се установява, че 

участникът не е посочил процентното изражение от поръчката (дял от стойността на 

поръчката), която ще се изпълнява от втория подизпълнител „ТЕХНОКОНТРОЛ“ ЕООД. 

С представения от „Пе енд Пе инженеринг“ ЕООД Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвиденият от участника за изпълнението на поръчката 
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подизпълнител e удостоверено: 

 Съответствието на подизпълнителя с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на Раздел VІ.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 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 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 отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от 

поръчката, който ще изпълнява, а именно: подизпълнителят разполага с проектантски 

екип, който ще изпълнява проектирането и авторския надзор по време на 

строителството, включващ минимум четирима специалисти, както следва: а) Проектант 

по част „Архитектурна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност архитектура или 

еквивалентна; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено 

висше образование, специалност строителство на сгради и съоръжения, промишлено и 

гражданско строителство или еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/.; 

в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, който 

да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено 

висше образование, специалност отопление, вентилация и климатизация, топлотехника, 

промишлена топлотехника или еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; г) Проектант 

по част „Електрическа“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност електротехника, 

електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, 
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квалификация инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) подизпълнителят е декларирал данни за 

проектантите при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката проектантски 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 следните публични регистри: Регистъра на инженерите с 

пълна проектантска правоспособност при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на архитектите 

в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/, удостоверяващи наличието на пълна 

проектантска правоспособност на предвидения от подизпълнителя за изпълнението на 

поръчката проектантски екип). 

С представения от „ТЕХНОКОНТРОЛ“ ЕООД Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденият от участника за изпълнението на поръчката 

подизпълнител e удостоверено: 

 Съответствието на подизпълнителя с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на Раздел VІ.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 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 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. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
  

1.2.2. ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ“ 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи (на 

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

участника и предвидените трети лица, чиито капацитет участникът ще използва - Емилия 

Манева, Василка Зидарова, Георги Жайгаров и Вилиана Кисьова (в електронен вид, 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 

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

съдържание) и заверени копия от документи, удостоверяващи образованието и 

професионалната квалификация на предвидените трети лица, чиито капацитет участникът 

ще използва, 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 VІ.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 Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 
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обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от III до V категория съгласно Удостоверение №   I - TV  019691);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

подробно описан чрез позоваване на пълна информация за същия, съдържаща се 

по партидата му в Централния професионален регистър на строителя на интернет 

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

число: 1. Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 

територията на Община Смолян – Обособена позиция 1 - Многофамилна 

жилищна сграда с адм. адрес - гр. Смолян, жк Нов център, ул. Кокиче № 5, 18, 

включващи извършване на строителни работи по топлоизолация на стени, 

фасадна мазилка и подмяна на дограма, изпълнено на 02.12.2016 г. за община 

Смолян; 2. Преустройство на самостоятелен обект на химическо чистене в УПИ - 

I - 569, кв.221, гр. Смолян, включващи извършване на строителни работи по 

топлоизолация и подмяна на дограма, изпълнени на 19.03.2018 г. за „Хала Трейд“ 

ООД; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

http://register.ksb.bg/
http://register.ksb.bg/
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документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е чрез позоваване на капацитета на трети лица, че разполага с 

проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и авторския надзор по 

време на строителството, включващ минимум четирима специалисти, както 

следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната 

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 

квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, който да отговаря 

на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност строителство на сгради и съоръжения, промишлено и 

гражданско строителство или еквивалентна, квалификация строителен инженер; 

- в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, 

отопление, вентилация и климатизация“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност отопление, вентилация и климатизация, топлотехника, 

промишлена топлотехника или еквивалентна, квалификация инженер; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 

6 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът 

е декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, включващи самосвал и скеле в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

С представения от Емилия Манева Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за предвиденото за изпълнението на поръчката трето лице, чийто капацитет 

участникът ще използва, e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел VІ.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 третото лице изрично е 

декларирало 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 третото 

лице 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 третото лице изрично е посочило 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 на третото лице със съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на неговия капацитет, а именно: третото лице отговаря на 

изискванията за участие в проектантския екип, който ще изпълнява проектирането и 

авторския надзор по време на строителството, на позицията проектант по част 

„Архитектурна“, като същото отговаря на следните минимални условия: - да притежава 

диплома за завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - 

в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - 

в Част ІV, Раздел В, т.2 и 6 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) третото лице е декларирало данни за притежаваната от него образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя (за което 

и от комисията е извършена справка в следния публичен регистер: Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на архитектите 

в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/, удостоверяващи наличието на пълна 

проектантска правоспособност на предвиденото за изпълнението на поръчката 

трето лице, чиито капацитет участникът ще използва; посочените обстоятелства се 

потвърждават и от приложените към офертата заверени копия от документи, 

https://kab.bg/registr/arhitekti/
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удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на предвиденото 

трето лице, чийто капацитет участникът ще използва); 

С представения от Василка Зидарова Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за предвиденото за изпълнението на поръчката трето лице, чийто капацитет 

участникът ще използва, e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел VІ.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 третото лице изрично е 

декларирало 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 третото 

лице 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 третото лице изрично е посочило 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 на третото лице със съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на неговия капацитет, а именно: третото лице отговаря на 

изискванията за участие в проектантския екип, който ще изпълнява проектирането и 

авторския надзор по време на строителството, на позицията проектант по част 

„Конструктивна“, като същото отговаря на следните минимални условия: - да притежава 

диплома за завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, квалификация 

строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 6 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е декларирало 

данни за притежаваната от него образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от комисията е извършена 

справка в следния публичен регистер: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf, удостоверяващи наличието 

на пълна проектантска правоспособност на предвиденото за изпълнението на 

поръчката трето лице, чиито капацитет участникът ще използва; посочените 

обстоятелства се потвърждават и от приложените към офертата заверени копия 

от документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 

предвиденото трето лице, чийто капацитет участникът ще използва); 

С представения от Георги Жайгаров Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за предвиденото за изпълнението на поръчката трето лице, чийто капацитет 

участникът ще използва, e удостоверено: 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
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 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел VІ.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 третото лице изрично е 

декларирало 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 третото 

лице 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 третото лице изрично е посочило 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 на третото лице със съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на неговия капацитет, а именно: третото лице отговаря на 

изискванията за участие в проектантския екип, който ще изпълнява проектирането и 

авторския надзор по време на строителството, на позицията проектант по част 

„Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, като същото отговаря на 

следните минимални условия: - да притежава диплома за завършено висше образование, 

специалност отопление, вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена 

топлотехника или еквивалентна, квалификация инженер, - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, 

Раздел В, т.2 и 6 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице е декларирало данни за притежаваната от него образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя (за което 

и от комисията е извършена справка в следния публичен регистер: Регистъра на 

инженерите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf, удостоверяващи наличието 

на пълна проектантска правоспособност на предвиденото за изпълнението на 

поръчката трето лице, чиито капацитет участникът ще използва; посочените 

обстоятелства се потвърждават и от приложените към офертата заверени копия 

от документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 

предвиденото трето лице, чийто капацитет участникът ще използва); 

С представения от Вилиана Кисьова Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за предвиденото за изпълнението на поръчката трето лице, чийто капацитет 

участникът ще използва, e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел VІ.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 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
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част от документацията за обществена поръчка, като третото лице изрично е 

декларирало 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 третото 

лице 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 третото лице изрично е посочило 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 на третото лице със съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на неговия капацитет, а именно: третото лице отговаря на 

изискванията за участие в проектантския екип, който ще изпълнява проектирането и 

авторския надзор по време на строителството, на позицията проектант по част 

„Електрическа“, като същото отговаря на следните минимални условия: - да притежава 

диплома за завършено висше образование, специалност електротехника, 

електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, 

квалификация инженер, - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 6 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е декларирало 

данни за притежаваната от него образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя (за което и от комисията е извършена 

справка в следния публичен регистер: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране –  

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf, удостоверяващи наличието 

на пълна проектантска правоспособност на предвиденото за изпълнението на 

поръчката трето лице, чиито капацитет участникът ще използва; посочените 

обстоятелства се потвърждават и от приложените към офертата заверени копия 

от документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 

предвиденото трето лице, чийто капацитет участникът ще използва). 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.2.3. „Д И К“ ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
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Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител) и Единен 

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

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание), 

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 VІ.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 т.1, 2 и 3.2 на 

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

обществената поръчка и т.1, 3.1, 3.2, буква „б“ и 3.3 от Раздел III „Изисквания към 

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

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а 

именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, поле „Вписване в съответен професионален 

регистър“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, при която е установено наличие на правоспособност за 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

http://register.ksb.bg/
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съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от III до V категория съгласно Удостоверение 

№   I – TV 014539);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, поле „За поръчки за строителство: 

извършени строителни дейности от конкретния вид“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради на територията на община Смолян, в частта 

на Обособена позиция № 11: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51, при което са извършени 

строителни дейности по саниране и рехабилитация, включващи топлоизолация и 

подмяна дограма, изпълнени в периода 24.10.2016 г. - 12.12.2016 г. за община 

Смолян;  

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 
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електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, поле 

„Образователна и професионална квалификация“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

проектантите при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката проектантски 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 следните публични регистри: 

Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност при 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на 

архитектите в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/, удостоверяващи 

наличието на пълна проектантска правоспособност на предвидения за 

изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

не e удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.3.1 на поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2, 

буква „а“ от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 

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

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Не е удостоверил, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява 

строителството, включващ координатор по здравословни и безопасни условия на 

труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи, който да притежава необходимия валиден сертификат или 

друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или еквивалентен документ 

за чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е 

представил подробна информация за притежавана от всеки специалист 

образователна и професионална квалификация, но при преглед на представената 

информация прави впечатление, че предвидения за изпълнението на поръчката 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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координатор по здравословни и безопасни условия на труд – Христо Нейчев, не 

притежава валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване 

на позицията „координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/. 

Видно от представените данни притежаваното от посочения специалист 

удостоверение за упражняване на позицията „координатор по здравословни и 

безопасни условия на труд /ЗБУТ/ е валидно само до 20.09.2019 г., т.е. същото не 

е валидно към датата на подаване на офертата. 

Забележка: По отношение на останалите лица от строителния екип участникът е 

удостоверил съответствието им с изискванията на възложителя за подбор. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

 

 

1.3. 

Обособена позиция № 3: 

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, бул. България № 27, 

жилищен блок „ДАП”“. 
 

1.3.1. „ПРИМА СТРОЙ ИНВЕСТ“ 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 VІ.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 
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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 Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от III до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 020444);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

свързани с инженеринг – проектиране и изпълнение на строителни работи на 

сгради (блокове) във връзка с реализацията на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както следва: 1. 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян, кв. Устово, 

ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев, при което са извършени 

строителни работи, включващи топлинно изолиране на външни стени, полагане 

на топлоизолационна система от EPS, подмяна на прозорци и врати със система 

от PVC профил и стъклопакет, подмяна на дървена и метална дограма с 

петкамерна PVC дограма с нискоемисиен стъклопакет, топлинно изолиране на 

подове, полагане на топлоизолационна система от XPS по подове и страници вкл. 

лепене, дюбелиране и шпакловка със стъклофибърна мрежа, топлинно изолиране 

http://register.ksb.bg/
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на покрив и подпокривно пространство, изпълнени в периода 19.06.2016 г. – 

28.04.2017 г. за община Смолян; 2. Многофамилна жилищна сграда – блок № 195 

в град Златоград, при което са извършени строителни работи, включващи 

направа на топлоизолациони системи EPS и XPS по външни стени, вкл. мрежа и 

шпакловка, и демонтаж на стара дограма и монтаж на нова PVC дограма, 

петкамерна, с двоен стъклопакет и алуминиева дограма с прекъснат термомост, 

изпълнени в периода 13.03.2017 г. – 31.08.2017 г. за община Златоград; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 6 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал 

данни за техническите лица при извършване на строителството, включително 

тези, отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 
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вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 

6 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът 

е декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.3.2. „ТАЛАНТ – М“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител) и Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (единствено на хартиен носител, 

като не е спазено задължението Единният европейски документ  за  обществени  поръчки  

(ЕЕДОП)  да  е  представен  в  електронен  вид съгласно разпоредбите на чл.67, ал.4 от 

ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от ПЗР на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.), като 

поради неприложимостта им не са представени документи за  доказване  на  предприетите  

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

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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Участникът е приложил образец на Единен европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/ във формат само на хартиен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, който е попълнен, разпечатан, положен е подпис от управителя и печат на 

дружеството, но не е цифрово подписан от задълженото лице и приложен на подходящ 

оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Съгласно разпоредбите 

на чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., Единният европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид. Начинът за 

предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

електронен вид е той да бъде цифрово подписан от задължените лица и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в 

който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание.  

При преглед на съдържанието на така представения на хартиен носител от участника 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ комисията установи, че 

същият съдържа данни, удостоверяващи: 

 Съответствието с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.2 

на Раздел VІ.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 участникът 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 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 участникът 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 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: 

 Вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на 

строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, 

общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория (строежи по 

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

жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно Правилника за 

реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - 

в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 
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професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, при която е установено наличие на правоспособност за 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от IV и V категория съгласно Удостоверение 

№ I - TV 015084);   

 Опит от изпълнение през последните 5 (словом: пет) години от датата на 

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: Основен ремонт на ДМА – административна сграда, представена за 

стопанисване на ТП ДГС Хисар, включително изграждане на 1 бр. навес за 

съхранение на дърва и изграждане на 1 бр. навес за противопожарно депо, с 

адрес: гр. Хисаря, ул. Стряма № 2, при който са изпълнени строителни работи, 

включващи: монтаж и демонтаж фасадно скеле, доставка и монтаж на PVC и 

алуминиева дограма, доставка и монтаж на фасадна топлоизолация, вкл. 

подготовка на стените, полагане на топлоизолация, шпакловка с мрежа и 

полимерна мазилка, полагане на топлоизолация по покриви, вкл. подмяна на 

покривни покрития от керемиди, обшивки и др., изпълнени в периода 02.08.2018 

г. - 28.09.2018 г.; 

 Разполагаемост с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е описал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

http://register.ksb.bg/
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подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Разполагаемост с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и 

авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

описал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Разполагаемост с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

 

 

1.4. 

Обособена позиция № 4: 

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 

8, входове „А“, „Б“ и „В”“. 
 

1.4.1. „МГА ИНВЕСТ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от  

участника и предвиденото за изпълнение на поръчката трето лице – подизпълнител, на  

чийто капацитет участникът се позовава – „ИНЖПРОЕКТ“ ООД с ЕИК: 102879014 /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/, Декларация за съгласие за участие  като  подизпълнител от трето  

лице – подизпълнител, на  чийто  капацитет  участникът  се  позовава - „ИНЖПРОЕКТ“ 

ООД, и други документи по преценка на участника – копия на сертификати, удостоверения, 

застрахователна полица, декларации, граждански договори и удостоверение за добро 

изпълнение, като не е представен Опис на представените документи, а 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 част от изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел VІ.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 1.7 и 2.1-2.4 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

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

обстоятелствата  за отстраняване  по чл.54, ал.1 т.1, 2, 4, 6 и 7 и чл.55, ал.1, т. 1-4 от 

ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са 

налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел VI.3 от обявлението за 
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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 т.3.2 на поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 и 3.2, буква „б“ от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за 

подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.2 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от III до V категория съгласно Удостоверение №   I – TV 018157);   

 Доказал е (чрез позоваване на капацитета на трето лице, подизпълнител – 

„ИНЖПРОЕКТ“ ООД), че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява 

проектирането и авторския надзор по време на строителството, включващ 

минимум четирима специалисти, както следва: а) Проектант по част 

„Архитектурна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност архитектура 

или еквивалентна; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност строителство 

на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство или 

еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

http://register.ksb.bg/
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правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен от 

участника и от предвидено за изпълнение на поръчката трето лице – 

подизпълнител, на  чийто  капацитет  участникът  се  позовава – „ИНЖПРОЕКТ“ 

ООД, са декларирани данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализиран поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски състав (в представения от участника Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) не е посочено името на проектанта по част 

„Конструктивна“,  но посоченият експерт е индивидуализиран посредством 

останалите предоставени данни и Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) на третото лице – подизпълнител) и е представена 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 с пълна 

проектантска правоспособност при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf) и Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на 

архитектите в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/). 

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. дело № 13852/2017 г., IV 

отделение); 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

не e удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на  участниците,  

закрепени  в  т.2 на Раздел  VI.3  от  обявлението  за  обществената поръчка  и  т.1.3, 1.5 

и 2.5  от  Раздел  II  „Изисквания  към  участниците –лично състояние“  от  Указания  за  

подготовка  на  офертата  и  ред  за  провеждане  на процедурата,  представляващи  

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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Книга IІ,  неразделна  част  от  документацията за  обществена  поръчка – в Част II, 

Раздел А, буква „д“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил, че може да представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 

възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база 

данни във всяка държава членка, но в противоречие с представената информация в Част 

III, Раздел Б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал, че не е изпълнил всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е 

установен, така и в държавата членка на възложителя, като в резултат на допуснатото 

противоречие в информацията за комисията не е видно дали за участника са налице 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.3 от ЗОП; в последното поле на Част 

III, Раздел В от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е отговорил отрицателно на въпроса: „Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: а)  не  е  виновен  за  подаване  на неверни данни при  предоставянето  на 

информацията,  необходима  за  проверката  за  липса  на  основания  за изключване или 

за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в)  може  

без  забавяне  да  предостави  придружаващите  документи, изисквани от възлагащия 

орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху 

процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи 

поверителна информация,  която  може  да  му  даде  неоправдани  предимства  в 

процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка,  или  да  предостави поради  

небрежност  подвеждаща  информация,  която  може  да  окаже съществено  влияние  

върху  решенията  по  отношение  на  изключването, подбора или възлагането“, с което  

изявление е декларирал,  че  за  него  са налице обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1, т.5 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.1, 2 и 3.1 на поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3.1, 

3.2, буква „а“ и 3.3 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: 

 Не е удостоверил, че е изпълнил през последните 5 (словом: пет) години от 

датата на подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, 

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

изграждане, реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е изброил различни 

видове и количества строителни дейности, за които не е посочен обекта/строежа, 

на който са изпълнени описаните строителни работи, липсват данни относно 

периода на изпълнение и възложителя, а освен това изброените строителни 

дейности не включват в обхвата си строителни работи по монтаж на дограма 

(респ. други еквивалентни дейности). В резултат на изложеното за комисията не 

е видно дали през последните 5 (словом: пет) години от датата на подаване на 

офертата участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности); 

 Не е удостоверил, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява 



 
56 

 

 

строителството, включващ специалист по контрола на качеството, който да 

притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен 

документ за чуждестранните участници съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 3 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за техническите лица при извършване на строителството, като 

е индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на строителството 

ръководен състав и е представил подробна информация за притежавана от всеки 

специалист образователна и професионална квалификация, но при преглед на 

представената информация прави впечатление, че не е предвиден експерт за 

позицията специалист по контрола на качеството (посочени са експерти за 

позициите технически ръководител и координатор по ЗБУТ, като е посочено и 

трето лице в строителния екип, но не е видно каква ще бъде заеманата от него 

позиция). 

Забележка: По отношение на останалите лица от строителния екип 

участникът е удостоверил съответствието им с изискванията на възложителя 

за подбор; 

 Не е удостоверил, че разполага с техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на поръчката, включващо самосвал – в Част ІV, Раздел В, т.9 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

посочил данни за инструментите, съоръженията или техническото оборудване, 

които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, включително 

скеле (собствено) и 5 (словом: пет) броя товарни автомобили – тип самосвал, като 

по отношение на товарните автомобили (тип самосвал) участникът е декларирал, 

че са наети съгласно договор за наем № Н-1. Наемането на техника обосновава 

извод, че е налице използване на капацитета на трето лице за покриване на 

съответствието с критериите за подбор, което освен че следва изрично да бъде 

декларирано в Част II, Раздел В от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), също следва да е съпроводено със задължението на участника 

да посочи третото лице и да докаже, че ще разполага с неговите ресурси, като 

представи документи за поетите от третото лице задължения. Освен това 

участникът не е приложил Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), представен за третото лице, на чийто капацитет участникът планира да 

се позовава за осигуряването на самосвал. В резултат на изложеното за това 

трето лице не е удостоверено, че отговаря на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на неговия капацитет, и че за него 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата съгласно разпоредбата 

на чл.65, ал.4 от ЗОП. В посочения смисъл е и разпоредбата на чл.67, ал.2 от 

ЗОП, която гласи, че когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на 

трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще 

използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който съдържа 

информация относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие със 

съответните критерии за подбор. 

Отделно от изложеното с оглед постигането на прецизност при преглед на информацията 

във връзка с използването на подизпълнители, посочена в Част II, Раздел Г, комисията 

установи, че в Част IV, Раздел В, т. 10 от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) участникът не е посочил процентното изражение от поръчката (дял от 

стойността на поръчката), която ще се изпълнява от предвидения за изпълнението на 

поръчката подизпълнител „ИНЖПРОЕКТ“ ООД. 

С  представения  от „ИНЖПРОЕКТ“ ООД  Единен  европейски  документ  за  обществени 
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поръчки (ЕЕДОП) за предвидено 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 VІ.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 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; 

 Съответствието му със съответните критерии за подбор, за доказването на които 

участникът се позовава на неговия капацитет, а именно, че подизпълнителят разполага с 

проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и авторския надзор по време на 

строителството, включващ минимум четирима специалисти, както следва: а) Проектант 

по част „Архитектурна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър 

или еквивалентна, специалност архитектура или еквивалентна; - в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант 

по част „Конструктивна“, който да отговаря на следните минимални изисквания:- да 

притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър 

или еквивалентна, специалност строителство на сгради и съоръжения, промишлено и 

гражданско строителство или еквивалентна, квалификация строителен инженер;- в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/.; 

в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, който 

да отговаря на следните минимални изисквания:- да притежава диплома за завършено 

висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност 

отопление, вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер;- в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

на професионални квалификации /ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който 
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да отговаря на следните минимални изисквания:- да притежава диплома за завършено 

висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност 

електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6  от  Единния  

европейски  документ  за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП) подизпълнителят  е  

декларирал  данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката проектантски 

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 с пълна проектантска правоспособност при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf) и Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на архитектите 

в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/); 

С приложената Декларация за съгласие за участие като  подизпълнител, представена от 

„ИНЖПРОЕКТ“ ООД, са представени доказателства за поетите от третото лице –

подизпълнител задължения. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

1.4.2. „СИТИ БИЛД СТУДИО“ 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 VІ.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за 

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

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

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са 

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

обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

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

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него 

не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса на 

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

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

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 

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

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от I до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 018937);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за 

подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни 

жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

http://register.ksb.bg/
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сгради по обособена позиция – многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Пловдив, район Тракия, бл. 28, при което са 

извършени строителни работи, включващи полагане на топлоизолация и монтаж 

на дограма, изпълнени в периода 20.04.2018 г. - 10.09.2018 г. за община Пловдив;  

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 
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правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.4.3. „АУРЕУС ИНВЕСТ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител) и Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (единствено на хартиен носител, 

като не е спазено задължението Единният европейски документ  за  обществени  поръчки  

(ЕЕДОП)  да  е  представен  в  електронен  вид съгласно разпоредбите на чл.67, ал.4 от 

ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от ПЗР на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.), 

представен  от  участника  и предвиденото  за  изпълнение  на поръчката  трето  лице –

подизпълнител, на  чиито  капацитет  участникът  се  позовава – „Билденерджи“ ООД с 

ЕИК: 203829549, и Декларация от „Билденерджи“ ООД за съгласие за участие като  

подизпълнител, като поради неприложимостта им не са представени документи за  

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

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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обединение.  
Участникът и предвиденото  за  изпълнение  на поръчката  трето  лице – подизпълнител, на  

чиито  капацитет  участникът  се  позовава – „Билденерджи“ ООД с ЕИК: 203829549, са 

приложили образци на Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

единствено на хартиен носител, но същите не са цифрово подписани от задължените лица и 

приложени на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., Единният европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид. 

Начинът за предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан от задължените лица и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на 

неговото съдържание.  

При преглед на съдържанието на така представения на хартиен носител от участника 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ комисията установи, че 

същият съдържа данни, удостоверяващи: 

 Съответствието с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.2 

на Раздел VІ.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 участникът 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 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 участникът 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 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: 

 Вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на 

строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, 

общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория (строежи по 

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

жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно Правилника за 

реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - 

в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени поръчки 
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(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, при която е установено наличие на правоспособност за 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от IV и V категория съгласно Удостоверение 

№ I - TV 018640);   

 Опит от изпълнение през последните 5 (словом: пет) години от датата на 

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: 1. Строителни работи на обект в гр. София, ж.к. Дружба 2, ул. 

Обиколна 5, при което са извършени строителни работи, включващи доставка и 

монтаж на топлоизолационна система „EPS-F“ (2032.77 кв. м), доставка и монтаж 

на PVC дограма - 5 камерен профил, стъклопакет БКА - 24мм – (670 кв. м) и 

доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термо мост RAL7021 (45 

кв. м), изпълнени в периода 12.05.2017 г. – 12.11.2017 г. за „ВП КЪМПАНИ 

ИНВЕСТ”; 2. Строителство на жилищна сграда с магазини, подземни гаражи, 

заведения, търговски обекти, в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.798, 

УПИ XVII-48, 49, 51, 52, кв.13в, м. Младост 2, район Младост, гр. София, при 

което са извършени строителни работи, включващи монтаж на PVC и Al дограма 

– прозорци, врати и витрини (667 кв. м) и интегрирана топлоизолационна 

система с EPS, мазилка и шпакловка (2180,59 кв. м), изпълнени в периода 

07.11.2017 г. – 07.05.2018 г. за „ЕИС – Строителна компания” ЕООД;  

 Разполагаемост с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

http://register.ksb.bg/
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документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е описал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Разполагаемост (чрез позоваване на капацитета на трето лице, подизпълнител 

– „Билденерджи“ ООД), с проектантски екип, който ще изпълнява 

проектирането и авторския надзор по време на строителството, включващ 

минимум четирима специалисти, както следва: а) Проектант по част 

„Архитектурна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност архитектура 

или еквивалентна; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност строителство 

на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство или 

еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен от 

участника и от предвидено за изпълнение на поръчката трето лице – 

подизпълнител, на  чийто  капацитет  участникът  се  позовава – „Билденерджи“ 

ООД, са декларирани данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализиран поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски състав и е представена 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 
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проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип). 

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. дело № 13852/2017 г., IV 

отделение); 

 Разполагаемост с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

При преглед на съдържанието на така представения на хартиен носител от „Билденерджи“ 

ООД Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ комисията установи, 

че същият съдържа данни, удостоверяващи: 

 Съответствието на подизпълнителя с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на Раздел VІ.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 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; 

 Съответствието на подизпълнителя със съответните критерии за подбор, за доказването 

на които участникът се позовава на неговия капацитет, а именно, че подизпълнителят 

разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и авторския надзор 

по време на строителството, включващ минимум четирима специалисти, както следва: 

а) Проектант по част „Архитектурна“, който да отговаря на следните минимални 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
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изисквания: - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна 

степен магистър или еквивалентна, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК; 

б) Проектант по част „Конструктивна“, който да отговаря на следните минимални 

изисквания:- да притежава диплома за завършено висше образование, образователна 

степен магистър или еквивалентна, специалност строителство на сгради и съоръжения, 

промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, квалификация строителен 

инженер;- в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/.; 

в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, който 

да отговаря на следните минимални изисквания:- да притежава диплома за завършено 

висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност 

отопление, вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер;- в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

на професионални квалификации /ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който 

да отговаря на следните минимални изисквания:- да притежава диплома за завършено 

висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност 

електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6  от  Единния  

европейски  документ  за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП) подизпълнителят  е  

декларирал  данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката проектантски 

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 с пълна проектантска правоспособност при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf) и Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на архитектите 

в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/); 

С приложената Декларация за съгласие за участие като  подизпълнител, представена от 

„Билденерджи“ ООД, са представени доказателства за поетите от третото лице –

подизпълнител задължения. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

1.4.4. „РОДИС-Р“ 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 VІ.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 Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 
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удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от III до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 016746);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: Ремонт и обновяване на Детска градина „Знаме на мира“, гр. Враца, 

при което са извършени строителни дейности, включващи: подмяна на дограма и 

изпълнение на всички съпътстващи дейности (вътрешно обръщане на дограма, 

монтаж на вътрешни и външни подпрозоречни первази), изпълнение на 

топлоизолационна система по външни стени на сградата (полагане на 

топлоизолационна система от EPS 8 см, минерална вата, циментово лепило, 

армирана мрежа, циментова шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, 

водокапи и мазилка), топлоизолиране на покрива на сградата с двукомпонентна 

полиуретанова топлоизолация 5см върху покрива, изпълнени в периода 

26.09.2018 г. - 15.05.2019г. за община Враца; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 6 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал 

данни за техническите лица при извършване на строителството, включително 

тези, отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

http://register.ksb.bg/
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професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 

6 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът 

е декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.4.5. „СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител), Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от участника и предвидения за 

изпълнение на поръчката подизпълнител – „АЛЕКСАНДРОВ-АРХИТЕКТИ“ ЕООД с ЕИК: 

175187351 (в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител 

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

редактиране на неговото съдържание) и Декларация от подизпълнителя за съгласието за 

участието му, 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 VІ.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 т.1, 2 и 3.1 на 

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

обществената поръчка и т.1, 3.1, 3.2, буква „а“ и 3.3 от Раздел III „Изисквания към 
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участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а 

именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от I до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 012788);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във 

връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на община Казанлък, в частта 

по обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес, блок 35, ул. Васил Левски, гр. Казанлък, при което са извършени 

строителни работи по подмяна на дограма, полагане на топлоизолация от 

минерална вата 10 см, полагане на топлоизолация от EPS, негорими ивици от 

каменна вата и мазилка по стени, полагане на изолация на под над неотопляем 

сутерен XPS, полагане на изолация минерална вата по под над неотопляем 

сутерен, полагане на топлоизолация минерална вата по таван (покрив) на 

остъклени балкони и лоджии (еркери), изпълнени в периода 15.09.2016 г. - 

17.04.2017 г. за община Казанлък; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

http://register.ksb.bg/
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строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 6 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал 

данни за техническите лица при извършване на строителството, включително 

тези, отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

не e удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.3.2 на поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2, 

буква „б“ 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: 

 Участникът не е доказал, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява 

проектирането и авторския надзор по време на строителството, включващ 

минимум четирима специалисти, както следва: а) Проектант по част 

„Архитектурна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност архитектура 

или еквивалентна; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част 

„Конструктивна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност строителство 

на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство или 

еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 
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еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в  Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът не е 

декларирал никакви данни за предвидените при изпълнение на поръчката 

проектанти, съставляващи проектантския екип, въпреки че изрично е посочил в 

Част II, Раздел В от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор; 

С представения от „АЛЕКСАНДРОВ-АРХИТЕКТИ“ ЕООД Единен европейски документ 

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

поръчката подизпълнител e удостоверено: 

 Съответствието на подизпълнителя с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на Раздел VІ.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 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 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 отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от 

поръчката, който ще изпълнява, а именно: подизпълнителят разполага с проектантски 

екип, който ще изпълнява проектирането и авторския надзор по време на 

строителството, включващ минимум четирима специалисти, както следва: а) Проектант 

по част „Архитектурна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност архитектура или 

еквивалентна; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 
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квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено 

висше образование, специалност строителство на сгради и съоръжения, промишлено и 

гражданско строителство или еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/.; 

в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, който 

да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено 

висше образование, специалност отопление, вентилация и климатизация, топлотехника, 

промишлена топлотехника или еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; г) Проектант 

по част „Електрическа“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност електротехника, 

електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, 

квалификация инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.2 и 6 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) подизпълнителят е декларирал 

данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на поръчката проектантски 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 следните публични регистри: Регистъра на 

инженерите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на архитектите 

в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/, удостоверяващи наличието на пълна 

проектантска правоспособност на предвидения от подизпълнителя за изпълнението на 

поръчката проектантски екип). 

Забележка: В Част ІV, Раздел В, т.2 и 6 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) подизпълнителят е декларирал идентични данни за 

наличието на пълна проектантска правоспособност по отношение на проектанта по 

част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ и проектанта по 

част „Електрическа“, а именно посочил е, че и двамата притежават удостоверение 

за пълна проектантска правоспособност с рег. № 06158. Посоченото несъответствие 

комисията счита за несъществено, доколкото при извършената справка в Регистъра 

на инженерите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf, се установи вписване в 

регистъра и на двамата предвидени от подизпълнителя проектанти. 

С представената Декларация за съгласието за участието на подизпълнителя - 

„АЛЕКСАНДРОВ-АРХИТЕКТИ“ ЕООД са представени доказателства за поетите от 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
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подизпълнителя задължения. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

1.4.6. „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ 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 VІ.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 Централния професионален регистър на строителя за 
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изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, поле „Вписване в съответен професионален 

регистър“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, при която е установено наличие на правоспособност за 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от III до V категория съгласно Удостоверение 

№   I – TV 015635);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, поле „За поръчки за строителство: 

извършени строителни дейности от конкретния вид“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна 

жилищна сграда на ул. Цар Иван Шишман № 19 във връзка с реализация на 

НПЕЕМЖС на територията на Община Казанлък, при което са извършени 

строителни работи, включващи топлоизолация стени EPS, топлоизолация 

подпокрив ХPS и PVC дограма, изпълнени в периода 21.11.2016 г. - 09.05.2017 г. 

за община Казанлък;  

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) Специалист 

по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за преминато 

обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 

изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за чуждестранните 

http://register.ksb.bg/
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участници съгласно законодателството на държавата членка, в която са 

установени) - в Част ІV, Раздел В, поле „За поръчки за строителство: Технически 

лица или органи, които ще извършат строителството“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, поле 

„Образователна и професионална квалификация“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

проектантите при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката проектантски 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 следните публични регистри: 

Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност при 
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Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на 

архитектите в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/, удостоверяващи 

наличието на пълна проектантска правоспособност на предвидения за 

изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение 

на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.4.7. „ПИРС – Д“ ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител), Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от  участника и предвиденото  за  

изпълнение  на поръчката  трето  лице, на  чийто  капацитет  участникът  се  позовава – 

„БИБОВ И КО“ ООД с ЕИК: 115083405 (в електронен вид, цифрово подписан и приложен 

на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във 

формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание), и Декларация от 

третото лице за поетите от него задължения, 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 VІ.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 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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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 т.1 и 3 на поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1, 3.1 и 3.2 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред 

за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от II до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 020572);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

в това число: 1. Разширение на детска градина - първи етап-първи етаж, в УПИ I 

/детска градина/ ПИ-502.168/, кв.56, по плана на с. Войводиново, при което са 

извършени строителни работи по изграждане на нова обществена сграда, 

включително доставка и монтаж на фасадна PVC дограма, топлоизолация по 

фасадни стени и еркери, топлоизолация, хидроизолация по плосък покрив, 

изпълнени на 16.07.15 г. за община Марица;  2. Изпълнение на Инженеринг – 

проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна 

жилищна сграда – жилищен блок К3, находящ се в ПИ: 20465.503.633, ул. Васил 

Левски № 39, гр. Девин, при което са извършени строителни работи по 

енергоспестяващи мерки, свързани с топлоизолация по стени, подове, тавани, 

покриви, подмяна на дограма, изпълнени на 21.10.2016 г. за община Девин и др.;  

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

http://register.ksb.bg/
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включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.6 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 
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образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 С  представения от „БИБОВ И КО“ ООД Единен  европейски  документ  за  обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника трето лице, на чийто капацитет той се 

позовава за покриване на съответствието с критериите за подбор, e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 на Раздел VІ.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 третото лице изрично е декларирало 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 

третото лице 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 третото лице изрично е посочило 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; 

С приложената Декларация от „БИБОВ И КО“ ООД са представени доказателства за 

поетите от третото лице задължения. 
С представените Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника и предвиденото от него трето лице не е удостоверено: 

 Съответствието им с критериите за подбор, закрепени в т.2 на поле „Изисквано 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3.3 

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: не е удостоверена разполагаемост с 

техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, включващо самосвал. 

В Част ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е посочил данни за инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на 

договора, включително скеле (собствено) и самосвал (под наем от „БИБОВ И КО“ 

ООД). Наемането на техника обосновава извод, че е налице използване от страна на 

участника на капацитета на трето лице за покриване на съответствието с критериите за 

подбор, което правилно изрично е декларирано от участника в Част II, Раздел В от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), а също така 

участникът правилно е посочил третото лице, приложил е Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) за третото лице и е представил декларация за поетите 

от третото лице задължения. При преглед на представения от третото лице Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) обаче комисията констатира, че 

същият не удостоверява съответствието на третото лице със съответните критерии за 

подбор, на чиито капацитет участникът се позовава – в Част ІV, Раздел В, т.9 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице не е 

посочило никакви данни за инструменти, съоръжения или техническо оборудване, с 

които разполага и ще бъдат предоставени на разположение на участника за изпълнение 

на договора. В резултат на изложеното за третото лице – „БИБОВ И КО“ ООД, не е 

удостоверено, че отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на които 

участникът се позовава на неговия капацитет. В посочения смисъл е и разпоредбата на 

чл.67, ал.2 от ЗОП, която гласи, че когато участникът е посочил, че ще използва 

капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че 

ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който съдържа информация 

освен относно липсата на основанията за отстраняване, също така и за съответствието 

със съответните критерии за подбор. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

 

 

1.5. 

Обособена позиция № 5: 

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Острица № 24, блок 

„Строител 3”“. 
 

1.5.1. „АЛЕМИКС ГРУП“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи (на 
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хартиен носител) 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 VІ.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 Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

http://register.ksb.bg/
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/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от III до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 017351);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

в това число: 1. Изпълнение на СМР на обект: „Шивашки цех и магазин за 

промишлени стоки в УПИ-25”, кв. „Горно Воден”, гр. Асеновград“, при което са 

извършени строителни работи, включващи топлоизолация по външни стени, вкл. 

негорими ивици от минерална вата, и подмяна на дограма, изпълнени в периода 

01.04.2019 г. - 04.09.2019 г. за „ГЕОВЕСТ АСЕНОВГРАД” ООД; 2. 

Преустройство на етаж от сграда на ДДЛРГ в ДЦДУ в град Асеновград, при 

което са извършени строителни работи, включващи топлинно изолиране на 

външни стени, обръщане на нова дограма с XPS, доставка и монтаж на 

алуминиева дограма - врати, изпълнени на 28.11.2019 г. за община Асеновград; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 
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архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.5.2. „ФАСАДИ БГ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител) и Единен 

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

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание), 

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 VІ.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.2 и 3 на поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 

и 3.3 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 разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 
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„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 
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индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

не e удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и т.1 на поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 и 3.1 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред 

за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Не е доказал, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, но при 

извършена от комисията справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, се установи, че след подаване на офертата участникът е 

заличен от Централния професионален регистър на строителя, което 

обстоятелство се визуализира, както следва: 

 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
http://register.ksb.bg/
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Изложеното обосновава извод, че участникът не отговаря на изискванията на 

възложителя за подбор, свързани с наличието на годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, тъй като не притежава регистрация за 

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

обществената поръчка, както и на категорията му; 

 Не е удостоверил, че е изпълнил през последните 5 (словом: пет) години от 

датата на подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, 

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

изграждане, реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е изброил различни 

видове и количества строителни дейности, за които не е посочена никакви 

конкретна информация – не е индивидуализиран обектът/строежът, на който са 

изпълнени описаните строителни работи, липсват данни относно периода на 

изпълнение и възложителя. В резултат на изложеното за комисията не е видно 

дали през последните 5 (словом: пет) години от датата на подаване на офертата 

участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези 

на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, реконструкция 

и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на сграда/сгради, при които 

дейности да са изпълнени минимум следните строителни работи: полагане на 

топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други еквивалентни дейности). 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

1.5.3. „БЛАБОРИС“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител) и Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (единствено на хартиен носител, 

като не е спазено задължението Единният европейски документ  за  обществени  поръчки  

(ЕЕДОП)  да  е  представен  в  електронен  вид съгласно разпоредбите на чл.67, ал.4 от 

ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от ПЗР на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.), като 

поради неприложимостта им не са представени документи за  доказване  на  предприетите  
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мерки  за  надеждност  и  копие  от  документ  за създаване на обединение.  
Участникът е приложил образец на Единен европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/ във формат само на хартиен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, който е попълнен, разпечатан, положен е подпис от управителя и печат на 

дружеството, но не е цифрово подписан от задълженото лице и приложен на подходящ 

оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Съгласно разпоредбите 

на чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., Единният европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид. Начинът за 

предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

електронен вид е той да бъде цифрово подписан от задължените лица и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в 

който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание.  

При преглед на съдържанието на така представения на хартиен носител от участника 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ комисията установи, че 

същият съдържа данни, удостоверяващи: 

 Съответствието с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.2 

на Раздел VІ.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 участникът 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 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 участникът 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 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: 

 Вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на 

строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, 

общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория (строежи по 

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

жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно Правилника за 

реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - 

в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени поръчки 
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(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя за доказване наличието на годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, при която е установено наличие на правоспособност за 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от III до V категория съгласно Удостоверение 

№   I - TV   018580);   

 Опит през последните 5 (словом: пет) години от датата на подаване на офертата 

по изпълнение на строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: Инженеринг - проектиране и СМР за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност съгласно изискванията на НПЕЕМЖС за сграда с 

административен адрес: гр. Асеновград,  ул. Хан Кардам № № 1, 3, 5, бл. 3/5, при 

което са извършени строителни дейности, включваши полагане на външна 

топлоизолация по фасади и подмяна на стара дървена с нова PVC дограма, 

изпълнени в периода 11.04.2018 г. - 02.08.2018 г.; 

 Разполагаемост с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Разполагаемост с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и 
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авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Разполагаемост с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

1.5.4. „СС КЪНСТРАКШЪН“ 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 VІ.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 
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провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от III до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 021527);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: Изпълнение на СМР на обект ново строителство: „Жилищна сграда 

с подземни гаражи“, с адрес: гр. София, район Студентски, Витоша-ВЕЦ 

Симеоново, ул. Професор Георги Златарски № 41, при което са извършени 

строителни работи, включващи полагане на топлоизолация и монтаж на дограма, 

изпълнено на 05.07.2019 г. за „ВЕЦ ИНВЕСТ“ ЕООД; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

http://register.ksb.bg/
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чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
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Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.5.5. Кооперация „СИНВЕКС“ 

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 VІ.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; 

https://kab.bg/registr/arhitekti/
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 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 Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, поле „Вписване в съответен професионален 

регистър“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, при която е установено наличие на правоспособност за 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от III до V категория съгласно Удостоверение 

№   I – TV 012462);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, поле „За поръчки за строителство: 

извършени строителни дейности от конкретния вид“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

в това число: Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 101, при 

което са извършени строителни дейности, включващи подмяна на дървена 

дограма с PVC петкамерна, полагане на топлоизолация и топлоизолация студен 

покрив, изпълнени в периода 10.04.2017 г. - 13.10.2017 г. за община Кърджали; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

http://register.ksb.bg/
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еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, полета „Технически лица 

или органи за контрол на качеството“, „За поръчки за строителство: Технически 

лица или органи, които ще извършат строителството“ и „Образователна и 

професионална квалификация“ от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за техническите лица при 

извършване на строителството, включително тези, отговарящи за контрола на 

качеството, като е индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на 

строителството ръководен състав и е представил подробна информация за 

притежавана от всеки специалист образователна и професионална квалификация 

в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, поле 
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„Образователна и професионална квалификация“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

проектантите при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката проектантски 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 следните публични регистри: 

Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност при 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и Регистъра на 

архитектите с пълна проектантска правоспособност при Камарата на 

архитектите в България - https://kab.bg/registr/arhitekti/, удостоверяващи 

наличието на пълна проектантска правоспособност на предвидения за 

изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение 

на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

 

 

1.6. 

Обособена позиция № 6: 

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, жк Нов център, ул. 

Дичо Петров № 14, блок 50“. 
 

„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител) и Единен 

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

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание), 

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 VІ.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 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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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 т.1 и 3 на поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1, 3.1 и 3.2 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред 

за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от I до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 021681);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: Повишаване на енергийната ефективност на общинска 

административна сграда, находяща се в гр. Троян, ул. Любен Каравелов № 42, 

http://register.ksb.bg/
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при което са извършени строителни работи, включващи топлоизолиране на 

външни стени, топлоизолиране на покрив и съпътстващи СМР и подмяна на 

дограма, изпълнени в периода 08.11.2017 г. - 30.04.2018 г. за община Троян; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.6 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
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инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип). 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

не e удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.2 на поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3.3 

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: 

 Участникът не е доказал, че разполага с техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и 

скеле – в Част ІV, Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) участникът не е посочил никакви данни за разполагаемост с 

инструменти, съоръженията или техническото оборудване, които ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на договора, включващи минимум самосвал 

и скеле в съответствие с изискванията на възложителя. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
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https://kab.bg/registr/arhitekti/


 
103 

 

 

 

 

1.7. 

Обособена позиция № 7: 

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски № 31, 

военен блок № 2“. 
 

1.7.1. „СЕТАТЕХ“ 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 VІ.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 Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство 

/жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория 

(строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на 

територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя - в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 
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обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, при която е 

установено наличие на правоспособност за изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

/ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/, строежи 

от III до V категория съгласно Удостоверение № I - TV 022112);   

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

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

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

в това число: 1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ 

„Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 2 – гр. Долни Дъбник, финансиран от 

Националния доверителен екофонд по Инвестиционна програма „Климата”, при 

което са извършени строителни работи, включващи топлинно изолиране на 

покрив – полагане на топлоизолация от минерална вата 10 см, топлинно 

изолиране на външни стени – полагане на топлоизолация от EPS и XPS и 

силикатна мазилка и подмяна на съществуваща дървена дограма с петкамерен 

PVC профил със стъклопакет, изпълнени на 15.11.2016 г. за община Долни 

Дъбник; 2. Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и 

изпълнение на строителни дейности във връзка с реализирането на Национална 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”: 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. Антим I № 10, при 

което са извършени строителни работи, включващи полагане на топлоизолация 

по стени, полагане на топлоизолационни плочи от каменна минерална вата, 

полагане на топлоизолация по покрив от минерална вата и доставка и монтаж на 

РVС дограма, изпълнени на 05.04.2017 г. за община Пазарджик; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

http://register.ksb.bg/


 
105 

 

 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 
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проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

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

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

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

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

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

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

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

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

1.7.2. „КАЛВЪРТ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи (на хартиен носител) и Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (единствено на хартиен носител, 

като не е спазено задължението Единният европейски документ  за  обществени  поръчки  

(ЕЕДОП)  да  е  представен  в  електронен  вид съгласно разпоредбите на чл.67, ал.4 от 

ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от ПЗР на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.), като 

поради неприложимостта им не са представени документи за  доказване  на  предприетите  

мерки  за  надеждност  и  копие  от  документ  за създаване на обединение.  
Участникът е приложил образец на Единен европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/ във формат само на хартиен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, който е попълнен, разпечатан, положен е подпис от управителя и печат на 

дружеството, но не е цифрово подписан от задълженото лице и приложен на подходящ 

оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Съгласно разпоредбите 

на чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., Единният европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид. Начинът за 

предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

електронен вид е той да бъде цифрово подписан от задължените лица и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в 

който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание.  

При преглед на съдържанието на така представения на хартиен носител от участника 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ комисията установи, че 

същият съдържа данни, удостоверяващи: 

 Съответствието с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.2 

на Раздел VІ.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 участникът 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 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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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 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 участникът 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 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: 

 Вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на 

строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, 

общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория (строежи по 

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

жилищни и смесени сгради със средно застрояване)  съгласно Правилника за 

реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - 

в Част ІV, Раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя за доказване наличието на годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, при която е установено наличие на правоспособност за 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I група /строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от III до V категория съгласно Удостоверение 

№   I - TV   020379);   

 Опит през последните 5 (словом: пет) години от датата на подаване на офертата 

по изпълнение на строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, а именно: строителни дейности по изграждане, 

реконструкция и/или ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени минимум следните 

строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на дограма (респ. други 

еквивалентни дейности) – в Част ІV, Раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези по поръчката, 

както следва: Строително – монтажни работи при изграждане на 

топлоизолационна система и вътрешни помещения в с. Елховец, община 

Рудозем, при което са извършени строителни работи, включващи доставка и 

http://register.ksb.bg/
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монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол EPS с 

дебелина 5 см, доставка и монтаж на топлоизолационна система от 

екструдиран пенополистирол XPS с дебелина 2 см. и ширина до 30 см, доставка 

и полагане на конструкция за гипсокартон, доставка и полагане на гипсокартон, 

доставка и полагане на каменна вата и доставка и монтаж на врата и 

прозорци, изпълнени в периода 25.04.2017 г. - 30.05.2017 г. за Фондация „Рудозем 

стрийт дог рескю“ ООД; 

 Разполагаемост с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) 

Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за 

чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени) - в Част ІV, Раздел В, т.2 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за 

техническите лица при извършване на строителството, включително тези, 

отговарящи за контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на строителството ръководен състав и е представил 

подробна информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Разполагаемост с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и 

авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност архитектура или еквивалентна; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. 

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК; б) Проектант по част „Конструктивна“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, специалност строителство на сгради и 

съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, 

квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от възложителя 

професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/.; в) Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“, който да отговаря на следните минимални изисквания: - да 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност отопление, 



 
109 

 

 

вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност електротехника, електроснабдяване, 

електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

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

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ - в Част ІV, Раздел В, т.6 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал данни за проектантите при изпълнение на поръчката, като е 

индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на поръчката 

проектантски 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 

следните публични регистри: Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и 

Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност при 

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

удостоверяващи наличието на пълна проектантска правоспособност на 

предвидения за изпълнението на поръчката проектантски екип); 

 Разполагаемост с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ самосвал и скеле – в Част ІV, 

Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора, като за декларираното оборудване е посочена подробна 

информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други 

отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

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

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /словом: пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/единни европейски 

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

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

отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

 

 

 

 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични 

регистри, в това число: в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел при Агенция по вписванията към министъра на правосъдието - 

https://portal.registryagency.bg/commercial-register, Централния професионален 

регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в 

България - http://register.ksb.bg/, Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf, и Регистъра на архитектите 

с пълна проектантска правоспособност при Камарата на архитектите в България - 

https://kab.bg/registr/arhitekti/, 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.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от 

участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или 

липса на информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т 

промененаи/или допълнена информация, индивидуализирана по-горе по отношение на 

всеки отделен участник съобразно направените констатации, в срок до 5 /словом пет/ 

работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол. Посочената 

възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. 

Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 

подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това 

не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до 

обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 

след крайния срок за получаване на оферти. 

Забележка: Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, буква „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., единният 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в 

електронен вид.  

В изпълнение на посоченото изискване възложителят е предоставил на 

заинтересованите лица формуляр на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) /по образец към документацията за обществената поръчка/, подготвен с 

програма за текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на 

използваните средства. Електронният формат на формуляра е достъпен и оперативно 

съвместим с най-разпространените пазарни продукти на информационните и 

комуникационните технологии за широка употреба и не ограничава достъпа на 

заинтересовани лица. 

Начинът за предоставяне на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ 

https://portal.registryagency.bg/commercial-register
http://register.ksb.bg/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се 

предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.  

При подготовката на единният европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участниците следва да спазват методическите указания и разясненията, 

предоставени от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка на 

интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки – Портал за обществени 

поръчки, в това число: Методическо указание с изх. № МУ-4 / 02.03.2018г. от 

Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувано на интернет 

страницата на Агенцията по обществени поръчки в Раздел „Законодателство и 

методология“, Поле „Методология“, Секция „Методически указания“ - 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf; Разяснения от 

Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувани на интернет 

страницата на Агенцията по обществени поръчки в Раздел „Законодателство и 

методология“, Поле „Методология“, Секция „Въпроси и отговори“: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL . 

 

III. Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците в община 

Смолян във вида съгласно изискванията на документацията за участие. Участниците могат 

да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или куриерска служба, при което 

разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за постъпване на документите 

при възложителя. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 09.09.2020 г. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Златко Карамучев /положен подпис/ 

 

Членове 
инж. Елена Кейкиева /положен подпис/ 

Величка Атанасова /положен подпис/ 

 

                        

                                                                               

Дата: __.__.2020 г.   Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като същите 

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

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL

