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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането 

на документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор, поставени от 

възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на 

Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ 

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”, чието изпълнение е 

разделено в 6 /шест/ обособени позции, както следва: Обособена позиция № 1 – Изготвяне 

на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 

Извора 3, бл. 5 и бл. 6; Обособена позиция № 2 – Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на 

3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Ела, бл. 1 и бл. 3; Обособена позиция № 3 – 

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 

49, бл. Б-4 и бл. 18; Обособена позиция № 4 – Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на 

3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51; Обособена позиция № 5 – 

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 

11, бл. Прогрес 3 и бл. 15; Обособена позиция № 6 – Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на 

3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1, 

осъществявана в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 18 от 2 

февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за 

реализацията й /обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./, която обществена поръчка е открита с 

решение № 4 от 27.03.2015г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с 

него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 

поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0004. 

 

 

Днес, 08.05.2015 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 заповед № 873/08.05.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
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Председател:  

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

Членове: 

Виктор Монев – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян  

Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Янка Илиева – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 

1-8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

Членовете на комисията представиха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП, които са 

приложени към настоящия протокол. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за закупена документация за 

участие и подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

1. Регистрирани предложения – 20 /двадесет/ бр., както следва: 

 

№ 
Наименование  

и данни на участника  

 

Регистрационе

н номер на 

предложението 
 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 

 

„ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД 

гр. Варна 9020, район Младост, ж.к. 

Възраждане, бл.41, вх.3, ет.2, ап.51;  

e-mail: energo@abv.bg 
 

ДЛ000932 05.05.2015 г. 11:42 ч. 

2. 

 

„ПРОТИКО ИЛ” ООД 

гр. София 1415, район Витоша, кв. 

Драгалевци, ул. Захари Зограф № 57, ет.2, 

ап.12; факс: 02 / 471 91 94; 

e-mail: protikoil@abv.bg 
 

ДЛ000932 05.05.2015 г. 12:15 ч. 

3. 

 

„ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД` 

гр. София 1301, район Възраждане,  

ул. Лавеле № 8, ет.4, ап.6;  факс: 02 / 989 41 

94; e-mail: evidence_bg@abv.bg 
 

ДЛ000932 05.05.2015 г. 12:18 ч. 

4. 

 

„ЕКО ЕНЕРГО ОДИТ” ЕООД 

гр. Кюстендил 2500, ул. Оборище № 5 ; факс: 

078 / 550440; e-mail: spas_gerginov@abv.bg 
 

ДЛ000932 05.05.2015 г. 12:22 ч. 

5. 

 

„БОЛИД 69“ ООД 

гр. София 1504, район Оборище № 34, ет.2, 

ап.5; e-mail: bolid@abv.bg 
 

ДЛ000932 05.05.2015 г. 12:24 ч. 

6. 

 

„В М Л - КОНСУЛТ” ЕООД 

гр. София 1172, район Изгрев, бул. Драган 

Цанков № 59, вх.6, ет.2, ап.6 / гр.София 1505, 

ул. Черковна № 7, офис 21; факс: 02 / 492 38 

84; e-mail: vml.consult@abv.bg 
 

ДЛ000932 05.05.2015 г. 12:26 ч. 
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7. 

 

„ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ” ЕООД 

гр. София 1000, ул. Веслец № 2, партер; факс: 

02 / 434 15 33 ; e-mail: energy.pro@abv.bg 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 10:23 ч. 

8. 

 

„КЛИМАКОМЕРС“ ООД 

гр. София 1680, район Красно село, жк 

Борово, ул. Ястребец № 20, вх.В, ап.В1; факс: 

02 / 955 61 45 ; e-mail: klimacomers@online.bg 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 10:28 ч. 

9. 

 

„МЕГА БИЛД” ЕООД 

гр. София 1220, район Надежда, жк Надежда 

2, ул. Екзарх Стефан № 59, ет.1, ателие 3 / гр. 

София 1618, район Витоша, бул. Братя 

Бъкстон № 86, ет.3, ап.14 ; факс: 02 / 955 74 

97 ; e-mail: megabuild@abv.bg 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 10:32 ч. 

10 

 

„ДАРИС” ООД 

гр. София 1111, район Слатина, ул. 22-ри 

септември №12-14, вх. Б, ет.5; гр. София 

1111, район Слатина 

ул. Манастирска №23, офис 1; факс: 02 / 417 

39 21; e-mail: office@daris.info ; 

vania@daris.info 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 10:34 ч. 

11. 

 

„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ООД 

гр. София 1606, район Красно село, ул. 

Владайска № 58, ап.1 ; гр. София 1407,  ул. 

Кишинев № 1, ет.4, ап.20 ; факс: 02 / 950 0980 

еmail: ekorekt@abv.bg 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 10:50 ч. 

12. 

 

ДЗЗД „ПРОЛЕТ СМОЛЯН 2015“ 

(със съдружници „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД и 

„БИСИСИ КОНСУЛТ“ ЕООД) 

гр. София 1336, жк Люлин, бул. Джавахарлал 

Неру № 29, Мини МОЛ Люлин, ет. 2, ап. 

офис 2 ; факс: 02 / 927 73 59 ; e-mail: 

rcdesign@rcdesign.bg 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 10:54 ч. 

13. 

 

„СИМЕКС” ЕООД 

гр. София 1000, район Оборище, ул. Врабча 

№ 12, вх. Б, ет.3, ап.6; гр. София 1124, бул. 

Цариградско шосе № 15а, ет.3, ап.6; факс: 02 / 

491 42 13 ; e-mail: vsotirov@mail.bg 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 10:58 ч. 

14. 

 

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 

ЕООД 

гр. София 1421, район Лозенец, ул. Цветна 

градина № 5 В, ап.32; гр. София 1220, район 

Надежда, жк Надежда 2, бл. 237, вх. А, ап. 27; 

e-mail: botev@cbenconsult.com 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 11:02 ч. 
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15. 

 

ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП” 

(със съдружници „АРХОНТ“ ЕООД и 

„ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД) 

гр. София 1700, район Студентски, ул. 

Академик Борис Стефанов № 20, ет. 4, ап. 13; 

гр. София 1421, район Лозенец, ул. Никола 

Козлев № 6, ет. 1, ап. 1 ; факс: 02 / 961 71 83; 

e-mail: investg359@gmail.com 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 11:05 ч. 

16. 

 

КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО 

ОБСЛЕДВАНЕ”  

(със съдружници „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ 

ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, „ИВАЛС – 

ДРЕНСКИ“ ЕООД и „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ 

ООД) 

гр. София 1000, район Средец, бул. Витоша 

№ 39, ет.2/3, ап.3 ; факс: 02 / 953 35 67 ; e-

mail: office@ppmanagement.eu 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 11:07 ч. 

17. 

 

„АНИДИ” ЕООД 

гр. Чирпан 6200, ул. Русен Атанасов № 19; гр. 

Пловдив, ул. Дaме Груев № 30, ет.1, ап.3; e-

mail: office@anidi.net 
 

ДЛ000932  07.05.2015 г. 11:09 ч. 

18. 

 

„ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. 

Найден Геров № 13; факс: 032/ 650 851 ; e-

mail: bulgaria@tuev-nord.de 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 12:27 ч. 

19. 

 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД 

гр. Смолян 4700, ул. Борова гора № 26 ; факс: 

0301/ 6 22 71; e-mail: 

g_darakchiev@mbox.contact.bg 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 16:55 ч. 

20. 

 

„ПРОКОНТРОЛ” ООД 

гр. Ловеч 5500, ул. Иван Драсов № 7, партер;  

 факс: 068 / 600 387 
 

ДЛ000932 07.05.2015 г. 16:58 ч. 

 

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществена поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

4. Присъстващи лица: 

4.1. При отварянето на офертите присъстваха следните представители на участниците:  

4.1.1. Гавраил Даракчиев – Управител на „Димитър Даракчиев” ООД 

4.2. Представители на останалите участници, средствата за масово осведомяване и на 

други лица не присъстваха. 

5. След като установи легитимацията на представителите на участниците и редовността 

на постъпването на офертите комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на 

документите, съдържащи се в предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда 

на постъпването им в деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха 

следващите действия: Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика, като 

такива се установиха в офертата. Трима от членовете на комисията положиха подписите си на 
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плика с предлагана цена – плик № 3, респективно в изпълнение разпоредбата на чл.68, ал.4 от 

ЗОП беше предложено на присъстващ представител на друг участник да парафира плика с 

цената, което право беше използвано, след което същият беше прибран на съхранение. Отвори 

се плик № 2, след което трима от членовете на комисията подписаха всички документи, 

съдържащи се в него, респективно в изпълнение разпоредбата на чл.68, ал.5 от ЗОП беше 

предложено на присъстващ представител на друг участник да парафира документите в плика с 

предложението за изпълнение на поръчката, което право не беше използвано, след което 

същите бяха прибрани на съхранение. Комисията след това отвори плик № 1 и оповести 

документите и информацията, които той съдържа, като подробно сравни и обяви на глас 

съответствието на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП със съдържанието на офертата, като се 

установиха: несъответствие между списъка на документите и информацията и действителното 

съдържание на офертата на „ПРОТИКО ИЛ“ ООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП се 

установи запис за наличие на документ за внесена гаранция за участие в оригинал, но такъв не 

беше установена в офертата на участника; несъответствие между списъка на документите и 

информацията и действителното съдържание на офертата на „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП се установи запис за наличие на документ за 

внесена гаранция за участие в оригинал, но такъв не беше установена в офертата на участника.  

Не бяха направени възражения във връзка проведеното публично заседание от работата 

на комисията. 

След извършването на описаните действия за всяка оферта и установяването на 

гореизложените факти и обстоятелства, комисията освободи присъстващите представители на 

участниците и продължи работата си в закрито заседание. 

 

 

6. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИК № 1 ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  

БЛ. ИЗВОРА 3, БЛ. 5 И БЛ. 6 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбата на чл.25, ал.2, т.12 от ЗОП изрично е предвидена възможност, 

когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят да 

определи дали участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или 

повече обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в Раздел 

II.1.8 от обявлението на обществената поръчка и т.2 на Описание и специфични условия 

на поръчката, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

възложителят изрично е регламентирал, че оферти могат да бъдат подавани само за 

една обособена позиция и че участниците могат да подадат оферта само за една 

обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя изискване участникът е 

представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята си за участие по 

всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за промяна на волята 

на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класиране на офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност 
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на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при 

изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

При констатираното несъответствие се препятства възможността за допускане и 

класиране на офертата. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки, закрепени в чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за участие в обществената поръчка, участникът „ТРАУМИНВЕСТ“ 

ЕООД да бъде предложен от комисията за отстраняване от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника КОНСОРЦИУМ 

„КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ“ документи и информация в плик № 1, както и 

липсващите документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания 

на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил копие на договор за обединение или еквивалентен 

документ, който да съдържа клаузи, които да гарантират по безусловен начин, че 

съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата. 

Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в раздел ІІІ.1.3 и т.3 от 

раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.3 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от 

офертата на участника включва представяне на заверено от участника копие на 

договора за обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо 

лице / неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите, като 

възложителят изрично е указал, че в този случай договорът за обединението 

задължително трябва да съдържа клаузи, които: - да съдържат информация за 

разпределението на участието на лицата, включени в обединението, при 

изпълнението на дейностите, предмет на съответната обособена позиция – описание 

на видовете работи и дейности, които ще изпълнява всеки участник в обединението; 

- да гарантират по безусловен начин, че: всички членове на обединението са 

отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора, в това число за 

качественото му изпълнение и за отстраняване на установените недостатъци 

съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка независимо от срока, за 

който е създадено обединението; съставът на обединението няма да се променя след 

подаването на офертата; всички членове на обединението са задължени да останат в 

него за целия период на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка, 

в случай че обединението бъде избрано за изпълнител. Никъде в приложения в 

офертата на участника учредителен договор за създаване на гражданско дружество 

по ЗЗД от 21.03.2015 г. и Протокол № 19 от 05.05.2015г. не се съдържат клаузи, 

които да гарантират по безусловен начин, че съставът на обединението няма да се 

променя след подаването на офертата, напротив – в разпоредбата на чл.21 от 

учредителния договор е предвидено, че никой от съдружниците не може да 

прехвърля своя дял от общото имущество на друго лице, което не е съдружник, без 

съгласието на останалите съдружници. 

 Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, 

считано от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на 

обществената поръчка услуга. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 
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обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към 

участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, 

участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата 

на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка 

услуга, което изискване се доказва със Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ 

години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с 

приложено/и към него доказателство/а за извършената/ите услуга/и, като 

възложителят в забележка изрично е указал, че: еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка са услугите по извършване на обследване за енергийна 

ефективност на сгради в експлоатация или еквивалентни; доказателство за 

извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника копие на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

Систематично сред документите на участника, удостоверяващи неговия опит, са 

налице Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата 

на подаване на офертата, по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложени 

доказателства за извършените услуги (референции), удостоверяващи изпълнението 

на следните услуги:  Извършване на архитектурно заснемане и изработване на 

комплексен инвестиционен проект за реконструкция, обновяване и оборудване на 

съществуващата сграда в „СБДПЛ” ЕООД – гр. Малко Търново, с възложител 

община Малко Търново; Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на 

община Ловеч, с възложител община Ловеч; Конструктивно обследване на сградата 

на ОУ „Христо Смирненски”, гр. Радомир и изготвяне на технически проект, с 

възложител община Радомир; Изработване на инвестиционни проекти за енергийна 

ефективност, с възложител община Ловеч; Извършване на конструктивно 

обследване на сгради в режим на етажна собственост, с възложител Областна 

администрация Перник. Видно от представените документи изпълнените услуги са 

свързани с конструктивно обследване и изготвяне на инвестиционни проекти, като 

не удостоверяват опит в услугите по извършване на обследване за енергийна 

ефективност на сгради в експлоатация или еквивалентни. 

 Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката 

Експерт в областта на строителната техника – инж. Ивайло Василев Лиловски,  е 

положил успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за 

извършване на дейностите по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната ефективност 

(отм.) /обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., отм., бр. 35 от 

15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./ в акредитирани по реда на Закона за висшето 

образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в 

Конфедерация Швейцария, респ. е положил успешно изпит за придобиване на 

необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.43, ал.1 от Закона 

за енергийна ефективност /обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./ 

във висши технически училища, специализирани в професионалните направления 

„Енергетика“, „Електротехника“ и „Архитектура, строителство и геодезия“, 

акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното 

законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

или на Конфедерация Швейцария. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.2.1, буква „в“  на раздел ІII.2.3 от 

http://web.apis.bg/p.php?i=326827
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обявлението за обществената поръчка и т.2.2.1, буква „в“ на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка, за изпълнението на обособената позиция участникът трябва 

да разполага с екип, включващ минимум трима експерти, в това число и Експерт в 

областта на строителната техника, който да отговаря на следните минимални 

изисквания: да притежава диплома за висше техническо образование, придобито в 

Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

или в Конфедерация Швейцария; да притежава стаж по специалността - не по-малко 

от 2 /две/ години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър“ и 

не по-малко от 3 /три/ години стаж по специалността - за лицата с образователно-

квалификационна степен „бакалавър“; да е положил успешно изпит за придобиване 

на необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.23, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност (отм.) в акредитирани по реда на Закона за 

висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - 

членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в 

Конфедерация Швейцария, което изискване се доказва със Списък на експертите, 

които участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция, съдържащ 

данни за техните образование, професионална квалификация и професионален опит, 

изготвен по образец съгласно приложение № 12. Действително, след отварянето на 

офертите е приет нов Закон за енергийната ефективност /обн., ДВ, бр. 35 от 

15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./, с който е отменен Закона за енергийна 

ефективност /обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., отм., бр. 35 от 

15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./, но в § 12 и 13, ал.2 от Преходните и 

заключителните разпоредби на новия Закон за енергийната ефективност /обн., ДВ, 

бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./ изрично е предвидено, че:  лицата, 

завършили курс на обучение и придобили квалификация за обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, както и за обследване за енергийна 

ефективност на промишлени системи по реда на отменения Закон за енергийната 

ефективност, запазват правата си за извършване на дейности по обследване за 

енергийна ефективност на сгради и промишлени системи и по сертифициране на 

сгради, като лицата, които са придобили квалификация за обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, се ползват с правата на консултанти по 

енергийна ефективност с квалификационно ниво 1; издадените удостоверения за 

успешно положен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“ от отменения Закон за 

енергийната ефективност запазват своята валидност и стават безсрочни. В 

представения Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение 

на обособената позиция, изготвен по образец съгласно приложение № 12, за 

предвидения за изпълнението на поръчката Експерт в областта на строителната 

техника – инж. Ивайло Василев Лиловски, вместо данни за наличието на 

сертификат/удостоверение/свидетелство/друг еквивалентен документ, 

удостоверяващ придобиване на необходимата квалификация за извършване на 

дейностите по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (отм.), са 

представени данни за наличие на удостоверение за придобита пълна проектантска 

правоспособност /ППП/ по ЗКАИИП, което обстоятелство се удостоверява и с 

представеното от участника Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

на инж. Ивайло Василев Лиловски с рег.  № 09950, издадено от КИИП, като при 

служебно извършване от комисията на справка в публичния  регистър на 

консултантите по енергийна ефективност на интернет-страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие също не се установи наличие на вписване по 

отношение на предвиденият експерт – инж. Ивайло Василев Лиловски.  

http://web.apis.bg/p.php?i=326827


                                       

9 

 Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката 

Експерт в областта на топлотехниката – инж. Веселин Георгиев Ганев, е положил 

успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на 

дейностите по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (отм.) /обн., ДВ, бр. 

98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., отм., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 

15.05.2015 г./ в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда 

на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария, респ. е 

положил успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за 

извършване на дейностите по чл.43, ал.1 от Закона за енергийна ефективност /обн., 

ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./ във висши технически училища, 

специализирани в професионалните направления „Енергетика“, „Електротехника“ и 

„Архитектура, строителство и геодезия“, акредитирани по реда на Закона за висшето 

образование или по реда на съответното законодателство на друга държава – членка 

на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. 

Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 

възложителя в т.2.2, буква „в“  на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.2.2.2, буква „в“ на раздел II „Специфични изисквания към участниците” 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, за 

изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага с екип, 

включващ минимум трима експерти, в това число и Експерт в областта на 

топлотехниката, който да отговаря на следните минимални изисквания: да 

притежава диплома за висше техническо образование, придобито в Република 

България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в 

Конфедерация Швейцария; да притежава стаж по специалността - не по-малко от 2 

/две/ години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър“ и не по-

малко от 3 /три/ години стаж по специалността - за лицата с образователно-

квалификационна степен „бакалавър“; да е положил успешно изпит за придобиване 

на необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.23, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност (отм.) в акредитирани по реда на Закона за 

висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - 

членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в 

Конфедерация Швейцария, което изискване се доказва със Списък на експертите, 

които участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция, съдържащ 

данни за техните образование, професионална квалификация и професионален опит, 

изготвен по образец съгласно приложение № 12. Действително, след отварянето на 

офертите е приет нов Закон за енергийната ефективност /обн., ДВ, бр. 35 от 

15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./, с който е отменен Закона за енергийна 

ефективност /обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., отм., бр. 35 от 

15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./, но в § 12 и 13, ал.2 от Преходните и 

заключителните разпоредби на новия Закон за енергийната ефективност /обн., ДВ, 

бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./ изрично е предвидено, че:  лицата, 

завършили курс на обучение и придобили квалификация за обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, както и за обследване за енергийна 

ефективност на промишлени системи по реда на отменения Закон за енергийната 

ефективност, запазват правата си за извършване на дейности по обследване за 

енергийна ефективност на сгради и промишлени системи и по сертифициране на 

сгради, като лицата, които са придобили квалификация за обследване за енергийна 

http://web.apis.bg/p.php?i=326827
http://web.apis.bg/p.php?i=326827
http://web.apis.bg/p.php?i=326827
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ефективност и сертифициране на сгради, се ползват с правата на консултанти по 

енергийна ефективност с квалификационно ниво 1; издадените удостоверения за 

успешно положен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“ от отменения Закон за 

енергийната ефективност запазват своята валидност и стават безсрочни. В 

представения Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение 

на обособената позиция, изготвен по образец съгласно приложение № 12, за 

предвидения за изпълнението на поръчката Експерт в областта на топлотехниката – 

инж. Веселин Георгиев Ганев, вместо данни за наличието на сертификат / 

удостоверение / свидетелство / друг еквивалентен документ, удостоверяващ 

придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната ефективност (отм.), са представени данни за наличие 

на удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност /ППП/ по 

ЗКАИИП, което обстоятелство се удостоверява и с представеното от участника 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на инж. Веселин Георгиев 

Ганев с рег.  № 02168, издадено от КИИП, като при служебно извършване от 

комисията на справка в публичния  регистър на консултантите по енергийна 

ефективност на интернет-страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

също не се установи наличие на вписване по отношение на предвиденият експерт – 

инж. Веселин Георгиев Ганев.  

 Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката 

Експерт в областта на електротехниката – инж. Светослав Ангелов Дренски, е 

положил успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за 

извършване на дейностите по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната ефективност 

(отм.) /обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., отм., бр. 35 от 

15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./ в акредитирани по реда на Закона за висшето 

образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в 

Конфедерация Швейцария, респ. е положил успешно изпит за придобиване на 

необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.43, ал.1 от Закона 

за енергийна ефективност /обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./ 

във висши технически училища, специализирани в професионалните направления 

„Енергетика“, „Електротехника“ и „Архитектура, строителство и геодезия“, 

акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното 

законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

или на Конфедерация Швейцария. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.2.3, буква „в“  на раздел ІII.2.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.2.2.3, буква „в“ на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка, за изпълнението на обособената позиция участникът трябва 

да разполага с екип, включващ минимум трима експерти, в това число и Експерт в 

областта на електротехниката, който да отговаря на следните минимални 

изисквания: да притежава диплома за висше техническо образование, придобито в 

Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

или в Конфедерация Швейцария; да притежава стаж по специалността - не по-малко 

от 2 /две/ години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър“ и 

не по-малко от 3 /три/ години стаж по специалността - за лицата с образователно-

квалификационна степен „бакалавър“; да е положил успешно изпит за придобиване 

на необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.23, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност (отм.) в акредитирани по реда на Закона за 

http://web.apis.bg/p.php?i=326827
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висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - 

членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в 

Конфедерация Швейцария, което изискване се доказва със Списък на експертите, 

които участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция, съдържащ 

данни за техните образование, професионална квалификация и професионален опит, 

изготвен по образец съгласно приложение № 12. Действително, след отварянето на 

офертите е приет нов Закон за енергийната ефективност /обн., ДВ, бр. 35 от 

15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./, с който е отменен Закона за енергийна 

ефективност /обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., отм., бр. 35 от 

15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./, но в § 12 и 13, ал.2 от Преходните и 

заключителните разпоредби на новия Закон за енергийната ефективност /обн., ДВ, 

бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./ изрично е предвидено, че:  лицата, 

завършили курс на обучение и придобили квалификация за обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, както и за обследване за енергийна 

ефективност на промишлени системи по реда на отменения Закон за енергийната 

ефективност, запазват правата си за извършване на дейности по обследване за 

енергийна ефективност на сгради и промишлени системи и по сертифициране на 

сгради, като лицата, които са придобили квалификация за обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, се ползват с правата на консултанти по 

енергийна ефективност с квалификационно ниво 1; издадените удостоверения за 

успешно положен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“ от отменения Закон за 

енергийната ефективност запазват своята валидност и стават безсрочни. В 

представения Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение 

на обособената позиция, изготвен по образец съгласно приложение № 12, за 

предвидения за изпълнението на поръчката Експерт в областта на електротехниката 

– инж. Светослав Ангелов Дренски, вместо данни за наличието на сертификат / 

удостоверение / свидетелство / друг еквивалентен документ, удостоверяващ 

придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната ефективност (отм.), са представени данни за наличие 

на удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност /ППП/ по 

ЗКАИИП, което обстоятелство се удостоверява и с представеното от участника 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на инж. Светослав Ангелов 

Дренски с рег.  № 00098, издадено от КИИП, като при служебно извършване от 

комисията на справка в публичния  регистър на консултантите по енергийна 

ефективност на интернет-страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

също не се установи наличие на вписване по отношение на предвиденият експерт – 

инж. Светослав Ангелов Дренски.  

 Участникът не е представил Декларация за липса на свързаност с друг участник в 

съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, 

т. 2 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 5. Съгласно изискванията на 

възложителя за подбор, закрепени в т.8 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 

„Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на 

Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от 

ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец 

съгласно приложение № 5. Действително, в офертата на участника систематично 

сред документите за подбор са налице Декларации за липса на свързаност с друг 

участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по 

чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 5, но същите са 

представени от отделните съдружници, включени в състава на участника – 

http://web.apis.bg/p.php?i=326827
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„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, „ИВАЛС – ДРЕНСКИ“ 

ЕООД и „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, като посочената декларация не е представена 

от КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ”, което гражданско 

дружество има качеството на участник в процедурата. 

 Участникът не е представил Декларация за приемане на условията в проекта на 

договор – по образец съгласно приложение № 7. Съгласно изискванията на 

възложителя за подбор, закрепени в т.10 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8.10 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 

„Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на 

Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец съгласно 

приложение № 7. В офертата на участника систематично сред документите за 

подбор са налице Декларации за приемане на условията в проекта на договор – по 

образец съгласно приложение № 7, но същите са представени от отделните 

съдружници, включени в състава на участника – „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД 

МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, „ИВАЛС – ДРЕНСКИ“ ЕООД и „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ 

ООД, като посочената декларация не е представена от КОНСОРЦИУМ 

„КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ”, което гражданско дружество има качеството 

на участник в процедурата. 

 Участникът не е представил Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - по образец съгласно приложение № 8. Съгласно 

изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.11 от раздел ІII.2.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.8.11 на раздел III „Указания за подготовка 

на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника 

включва представяне на Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици - по образец съгласно приложение № 8, като в т.10 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, възложителят изрично е указал, че когато участник в 

процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл.3, т.8 и 

чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС/ се представя 

от обединението и от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

обединението. В офертата на участника систематично сред документите за подбор 

са налице Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици - по образец съгласно приложение № 8, единствено от отделните 

съдружници, включени в състава на участника – „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД 

МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, „ИВАЛС – ДРЕНСКИ“ ЕООД и „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ 

ООД, като посочената декларация не е представена от КОНСОРЦИУМ 

„КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ”, което гражданско дружество има качеството 

на участник в процедурата. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 
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3. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 

констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 

следва: 

В документите и информацията на участника „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 

съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  

БЛ. ЕЛА, БЛ. 1 И БЛ. 3 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбата на чл.25, ал.2, т.12 от ЗОП изрично е предвидена възможност, 

когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят да 

определи дали участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или 

повече обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в Раздел 

II.1.8 от обявлението на обществената поръчка и т.2 на Описание и специфични условия 

на поръчката, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

възложителят изрично е регламентирал, че оферти могат да бъдат подавани само за 

една обособена позиция и че участниците могат да подадат оферта само за една 

обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя изискване участникът е 

представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята си за участие по 

всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за промяна на волята 

на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класиране на офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при 

изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

При констатираното несъответствие се препятства възможността за допускане и 

класиране на офертата. 
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Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки, закрепени в чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за участие в обществената поръчка, участникът „ТРАУМИНВЕСТ“ 

ЕООД да бъде предложен от комисията за отстраняване от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ВМЛ - КОНСУЛТ” ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ВМЛ - КОНСУЛТ” ЕООД, съдържащи 

се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника ДЗЗД „ПРОЛЕТ СМОЛЯН 

2015“ документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 

констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 

следва: 

 Участникът не е удостоверил, че единият от съдружниците, включени в състава му - 

„АР СИ ДИЗАЙН” ЕООД, е вписан в публичния регистър по чл. 23а, ал.1 от Закона 

за енергийна ефективност (отм.) /обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 

14.11.2008 г., отм., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./, респ. по чл.44, 

ал.1 от Закона за енергийна ефективност /обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 

15.05.2015 г./ при Агенцията за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен. 

Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.14 от раздел ІII.2.1 

от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на 

участника включва представяне на доказателства за упражняване на професионална 

дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП – участникът следва да е вписан в публичния 

регистър по чл.23а, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (отм.) при Агенцията 

за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен, което изискване се 

удостоверява с един от следните документи: заверено от участника копие на 

валидно удостоверение/декларация за вписване в публичния регистър по чл.23а, 

ал.1 от Закона за енергийна ефективност (отм.) при Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие или декларация/удостоверение за наличието на регистрация за 

извършване на обследването за енергийна ефективност, издадено от компетентните 

органи съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ, като по 

отношение на приложението на изискванията към участниците спрямо обединение, 

което не е юридическо лице, в т.4.2 от раздел II „Специфични изисквания към 

участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

http://web.apis.bg/p.php?i=326827
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офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, 

възложителят изрично е дал указание, че в съответствие с разпоредбата на чл.25, 

ал.8 от ЗОП в случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от 

участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Действително, 

след отварянето на офертите е приет нов Закон за енергийната ефективност /обн., 

ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./, с който е отменен Закона за 

енергийна ефективност /обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., 

отм., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./, но в § 13, ал.1 от Преходните и 

заключителните разпоредби на новия Закон за енергийната ефективност /обн., ДВ, 

бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г./ изрично е предвидено, че издадените 

удостоверения за вписване в регистрите по чл. 23а, ал. 1 от отменения Закон за 

енергийната ефективност запазват своята валидност до изтичането на срока, за 

който са издадени. Съгласно разпоредбата на чл.2.5 от приложения в офертата на 

участника договор за сдружение от 30.04.2015 г. дейностите по обследване за 

енергийна ефективност са разпределени между съдружниците „АР СИ ДИЗАЙН” 

ЕООД и „БИСИСИ КОНСУЛТ” ЕООД. Планираното разпределение на дейностите 

обуслява неоходимостта всеки от съдружниците в обединението да е вписан в 

публичния регистър по чл.23а, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (отм.), респ. 

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

енергийно развитие или еквивалентен. В конкретния случай, по отношение на „АР 

СИ ДИЗАЙН” ЕООД не се представени никакви доказателства, а и при служебна 

проверка от комисията не се установява вписване в публичния регистър по чл. 23а, 

ал.1 от Закона за енергийна ефективност (отм.), респ. по чл.44, ал.1 от Закона за 

енергийна ефективност при Агенцията за устойчиво енергийно развитие или 

еквивалентен. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „СИМЕКС” ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „СИМЕКС” ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 и 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

5. 

Наличието и редовността на представените от участника „АНИДИ” ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил Посочване на видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители /списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, 

както и видът на работите, които ще извършват, и делът на тяхното участие/ - по 

http://web.apis.bg/p.php?i=326827
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образец съгласно приложение № 4. Съгласно изискванията на възложителя за 

подбор, закрепени в т.7 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.7 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи 

за подбор“ от офертата на участника включва представяне на Посочване на 

видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец съгласно 

приложение № 4. В офертата на участника систематично сред документите за 

подбор не е налице представяне на посочената декларация, въз основа на което 

участникът не е удостоверил дали планира самостоятелно изпълнение на поръчката, 

или използване на подизпълнител/и. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

6. 

Наличието и редовността на представените от участника „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” 

ООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 

констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 

следва: 

 Участникът не е представил Посочване на видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители /списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, 

както и видът на работите, които ще извършват, и делът на тяхното участие/ - по 

образец съгласно приложение № 4. Съгласно изискванията на възложителя за 

подбор, закрепени в т.7 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.7 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи 

за подбор“ от офертата на участника включва представяне на Посочване на 

видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец съгласно 

приложение № 4. В офертата на участника систематично сред документите за 

подбор не е налице представяне на посочената декларация, въз основа на което 

участникът не е удостоверил дали планира самостоятелно изпълнение на поръчката, 

или използване на подизпълнител/и. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

 

 

                                           

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  

БЛ. 49, БЛ. Б-4 И БЛ. 18 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
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С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбата на чл.25, ал.2, т.12 от ЗОП изрично е предвидена възможност, 

когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят да 

определи дали участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или 

повече обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в Раздел 

II.1.8 от обявлението на обществената поръчка и т.2 на Описание и специфични условия 

на поръчката, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

възложителят изрично е регламентирал, че оферти могат да бъдат подавани само за 

една обособена позиция и че участниците могат да подадат оферта само за една 

обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя изискване участникът е 

представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята си за участие по 

всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за промяна на волята 

на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класиране на офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при 

изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

При констатираното несъответствие се препятства възможността за допускане и 

класиране на офертата. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки, закрепени в чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за участие в обществената поръчка, участникът „ТРАУМИНВЕСТ“ 

ЕООД да бъде предложен от комисията за отстраняване от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ДАРИС” ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ДАРИС” ООД, съдържащи се в плик № 

1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания 

на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

 

 

                                           

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  

БЛ. 44, БЛ. 17 И БЛ. 51 
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1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбата на чл.25, ал.2, т.12 от ЗОП изрично е предвидена възможност, 

когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят да 

определи дали участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или 

повече обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в Раздел 

II.1.8 от обявлението на обществената поръчка и т.2 на Описание и специфични условия 

на поръчката, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

възложителят изрично е регламентирал, че оферти могат да бъдат подавани само за 

една обособена позиция и че участниците могат да подадат оферта само за една 

обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя изискване участникът е 

представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята си за участие по 

всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за промяна на волята 

на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класиране на офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при 

изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

При констатираното несъответствие се препятства възможността за допускане и 

класиране на офертата. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки, закрепени в чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за участие в обществената поръчка, участникът „ТРАУМИНВЕСТ“ 

ЕООД да бъде предложен от комисията за отстраняване от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПРОТИКО ИЛ” ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от участника 

копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал 

на банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в 

т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.6 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от 

офертата на участника включва представяне на документ за гаранция за участие – 

заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на 

парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил 

размера на гаранцията за участие /400 лева/ и съществените условия, на които 

трябва да отговаря. В офертата на участника систематично сред документите за 

подбор не е налице представяне на гаранция за участие под каквато и да била 

форма. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 
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3. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕВИДАНС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите 

документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на 

възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от участника 

копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал 

на банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в 

т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.6 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от 

офертата на участника включва представяне на документ за гаранция за участие – 

заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на 

парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил 

размера на гаранцията за участие /400 лева/ и съществените условия, на които 

трябва да отговаря. В офертата на участника систематично сред документите за 

подбор не е налице представяне на гаранция за участие под каквато и да била 

форма. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕКО ЕНЕРГО ОДИТ” 

ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 

констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 

следва: 

 Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 

от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената 

поръчка услуга. Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, 

закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за участие в обществената поръчка, участникът трябва да е 

изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, 

еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка услуга, което изискване се 

доказва със Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към него 

доказателство/а за извършената/ите услуга/и, като възложителят в забележка изрично 

е указал, че: еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка са услугите по 

извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация или 

еквивалентни; доказателство за извършена услуга се предоставя под формата на 

заверено от участника копие на удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за услугата. Систематично сред документите на участника, 

удостоверяващи неговия опит, е налице единствено Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен по 

образец съгласно приложение № 11, в който е описано изпълнението на услуга, 
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включваща: детайлно обследване за енергийна ефективност, доклад от обследване, 

резюме на доклад и сертификат, с получател/възложител: Общински драматичен 

театър – Кюстендил, изпълнена в периода: юни 2012г. – ноември 2012г., без обаче 

към списъка да е представено каквото и да било доказателство за извършената 

услуга. В Списъка на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата 

на подаване на офертата, изготвен по образец съгласно приложение № 11, е 

посочено, че публичният регистър, в който е публикувана информация за 

извършената услуга, посочена в списъка, е Агенция за устойчиво енергийно развитие 

– www.seea.government.bg. При анализ на представената информация комисията 

счита, че направеното посочване на интернет страницата на Агенция за устойчиво 

енергийно развитие няма характер на доказателство за извършената услуга, тъй като 

от една страна не е посочен конкретен публичен регистър, в който е публикувана 

информация за услугата, а от друга страна дори и при служебна проверка на 

комисията в публичния регистър по чл.44 ал.1 от Закона за енергийната ефективност, 

респ. по чл.23а, ал.1 от Закона за енергийната ефективност /отм./, единствено се 

установява вписване на участника в същия, без обаче да е публикувана каквато и да 

била информация за неговия опит и изпълнените услуги. 

 Участникът не е представил декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу 

изпиране на пари - по образец съгласно приложение № 9, в която да е указал 

физическото/ите лице/а, което/които е/са негов действителен собственик. Съгласно 

изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.12 от раздел ІII.2.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.8.12 на раздел III „Указания за подготовка 

на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника 

включва представяне на декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу 

изпиране на пари - по образец съгласно приложение № 9, в която декларация 

участникът следва да посочи физическото/ите лице/а, което/които е/са негов 

действителен собственик. В посочения смисъл е и разпоредбата на чл.6, ал.2 от 

Закона за мерките срещу изпиране на пари, съгласно която лицата, организиращи 

възлагането на обществени поръчки, идентифицират физическите лица, които са 

действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат 

действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и 

нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или 

на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент, като при липса на 

друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, 

подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице 

/условията и редът за идентифициране и проверка на идентификацията, условията и 

редът за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът 

за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на закона/. 

Действително, в офертата на участника е налице декларация по чл.6, ал.2 от Закона 

за мерките срещу изпиране на пари - по образец съгласно приложение № 9, в която 

обаче като негов собственик е посочено юридическо лице – 

„КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ“ АД, без да е направено посочване на определено/и 

физическо/и лице/а, което/които е/са действителният/те собственик/ци. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

5. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ООД, съдържащи 

http://www.seea.government.bg/
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се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

6. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПРОКОНТРОЛ” ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ПРОКОНТРОЛ” ООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

 

 

                                           

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  

БЛ. 11, БЛ. ПРОГРЕС 3 И БЛ. 15 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбата на чл.25, ал.2, т.12 от ЗОП изрично е предвидена възможност, 

когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят да 

определи дали участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или 

повече обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в Раздел 

II.1.8 от обявлението на обществената поръчка и т.2 на Описание и специфични условия 

на поръчката, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

възложителят изрично е регламентирал, че оферти могат да бъдат подавани само за 

една обособена позиция и че участниците могат да подадат оферта само за една 

обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя изискване участникът е 

представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята си за участие по 
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всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за промяна на волята 

на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класиране на офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при 

изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

При констатираното несъответствие се препятства възможността за допускане и 

класиране на офертата. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки, закрепени в чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за участие в обществената поръчка, участникът „ТРАУМИНВЕСТ“ 

ЕООД да бъде предложен от комисията за отстраняване от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „БОЛИД 69” ООД документи 

и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил Посочване на видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители /списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, 

както и видът на работите, които ще извършват, и делът на тяхното участие/ - по 

образец съгласно приложение № 4. Съгласно изискванията на възложителя за 

подбор, закрепени в т.7 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.7 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи 

за подбор“ от офертата на участника включва представяне на Посочване на 

видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец съгласно 

приложение № 4. В офертата на участника систематично сред документите за 

подбор не е налице представяне на посочената декларация, въз основа на което 

участникът не е удостоверил дали планира самостоятелно изпълнение на 

поръчката, или използване на подизпълнител/и. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „КЛИМАКОМЕРС” ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КЛИМАКОМЕРС” ООД, съдържащи 

се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
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допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „МЕГА БИЛД” ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „МЕГА БИЛД” ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

5. 

Наличието и редовността на представените от участника „СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД документи и информация в плик № 1, както и 

липсващите документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания 

на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 

ЕООД, съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за 

подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

6. 

Наличието и редовността на представените от участника ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП” 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил за отделните съдружници, включени в състава му - 

„АРХОНТ“ ЕООД и „ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД, Декларация, че са 

спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на 

труда и условията на труд - по образец съгласно приложение № 10. Съгласно 

изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.13 от раздел ІII.2.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.8.13 на раздел III „Указания за подготовка 

на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника 

включва представяне на Декларация, че са спазени изискванията за закрила на 
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заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - по образец 

съгласно приложение № 10, като в т.10 на раздел III „Указания за подготовка на 

офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

възложителят изрично е указал, че когато участник в процедурата е обединение, 

което не е юридическо лице, посочената декларация се представя за участниците в 

обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги. Съгласно 

разпоредбите на чл.2 от приложения в офертата на участника Анекс от 04.05.2015г. 

към Договор за създаване на гражданско дружество по ЗЗД от 24.04.2014г. 

дейностите по извършване на услуги, свързани с изпълнението на договора за 

обществената поръчка, са разпределени между съдружниците „АРХОНТ“ ЕООД и 

„ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД. Планираното разпределение на дейностите 

обуслява неоходимостта всеки от съдружниците в обединението да представи 

Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 

минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно приложение № 

10. Действително, в офертата на участника систематично сред документите за 

подбор е налице Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно 

приложение № 10, но същата е представена само от участника - ДЗЗД „ИНВЕСТ 

ГРУП”, а не от отделните съдружници, включвани в състава му - „АРХОНТ“ ЕООД 

и „ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

 

 

                                           

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕГРОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  

БЛ. ПРОГРЕС Е-1 И Е-2, БЛ. Б-2 И БЛ. ИЗВОР 1 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбата на чл.25, ал.2, т.12 от ЗОП изрично е предвидена възможност, 

когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят да 

определи дали участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или 

повече обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в Раздел 

II.1.8 от обявлението на обществената поръчка и т.2 на Описание и специфични условия 

на поръчката, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

възложителят изрично е регламентирал, че оферти могат да бъдат подавани само за 

една обособена позиция и че участниците могат да подадат оферта само за една 

обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя изискване участникът е 

представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята си за участие по 

всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за промяна на волята 

на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класиране на офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при 
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изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

При констатираното несъответствие се препятства възможността за допускане и 

класиране на офертата. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки, закрепени в чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за участие в обществената поръчка, участникът „ТРАУМИНВЕСТ“ 

ЕООД да бъде предложен от комисията за отстраняване от процедурата в частта за 

настоящата обособена позиция. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ” 

ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 

констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 

следва: 

В документите и информацията на участника „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ” ЕООД, 

съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри 

комисията единодушно 

 

 

 

Р Е Ш И : 
  

 

 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. ИЗВОРА 3, БЛ. 5 И БЛ. 6: 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание чл. 

69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП предлага 

участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД за отстраняване от процедурата в частта за настоящата 

обособена позиция. 

 

2. Участникът КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ“ следва да 

представи допълнително следните документи: 
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 Допълнително споразумение (анекс) към учредителения договор за създаване на 

гражданското дружество по ЗЗД от 21.03.2015 г., подписан от отделните съдружници в 

състава на участника, който да съдържа клаузи, които да гарантират по безусловен начин, 

че съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата, или 

еквивалентен документ съгласно изискванията на възложителя. 

 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец съгласно 

приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за извършената/ите 

услуга/и, удостоверяващи, че участникът е изпълнил през последните 3 /три/ години, 

считано от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на 

обществената поръчка услуга. 

Забележка:  

Еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка са услугите по извършване на 

обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация или еквивалентни. 

Доказателство за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от 

участника копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

 Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обособената 

позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит, изготвен по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 

предвидения за изпълнението на поръчката Експерт в областта на строителната техника – 

инж. Ивайло Василев Лиловски, е положил успешно изпит за придобиване на 

необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.23, ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност (отм.) в акредитирани по реда на Закона за висшето образование 

или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или 

на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария, респ. е 

положил успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на 

дейностите по чл.43, ал.1 от Закона за енергийна ефективност във висши технически 

училища, специализирани в професионалните направления „Енергетика“, 

„Електротехника“ и „Архитектура, строителство и геодезия“, акредитирани по реда на 

Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на друга 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария 

или 

Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обособената 

позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит, изготвен по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че за 

изпълнението на поръчката участникът разполага с Експерт в областта на строителната 

техника – 1 бр., който да отговаря на следните изисквания: а) да притежава диплома за 

висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - 

членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария; б) да 

притежава стаж по специалността - не по-малко от 2 /две/ години за лицата с 

образователно-квалификационна степен „магистър“ и не по-малко от 3 /три/ години стаж 

по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър“; в) да е 

положил успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на 

дейностите по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (отм.) в акредитирани по 

реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на 

държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в 

Конфедерация Швейцария, респ. да е положил успешно изпит за придобиване на 
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необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.43, ал.1 от Закона за 

енергийна ефективност във висши технически училища, специализирани в 

професионалните направления „Енергетика“, „Електротехника“ и „Архитектура, 

строителство и геодезия“, акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по 

реда на съответното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или 

на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария. 

 Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обособената 

позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит, изготвен по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 

предвиденият за изпълнението на поръчката Експерт в областта на топлотехниката – инж. 

Веселин Георгиев Ганев, е положил успешно изпит за придобиване на необходимата 

квалификация за извършване на дейностите по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност (отм.) в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда 

на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши 

технически училища или в Конфедерация Швейцария, респ. е положил успешно изпит за 

придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.43, ал.1 от 

Закона за енергийна ефективност във висши технически училища, специализирани в 

професионалните направления „Енергетика“, „Електротехника“ и „Архитектура, 

строителство и геодезия“, акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по 

реда на съответното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или 

на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария 

 или 

Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обособената 

позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит, изготвен по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че за 

изпълнението на поръчката участникът разполага с Експерт в областта на топлотехниката 

– 1 бр., който да отговаря на следните изисквания: а) да притежава диплома за висше 

техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария; б) да притежава стаж по 

специалността - не по-малко от 2 /две/ години за лицата с образователно-квалификационна 

степен „магистър“ и не по-малко от 3 /три/ години стаж по специалността - за лицата с 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“; в) да е положил успешно изпит за 

придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.23, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност (отм.) в акредитирани по реда на Закона за висшето 

образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария, 

респ. да е положил успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за 

извършване на дейностите по чл.43, ал.1 от Закона за енергийна ефективност във висши 

технически училища, специализирани в професионалните направления „Енергетика“, 

„Електротехника“ и „Архитектура, строителство и геодезия“, акредитирани по реда на 

Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на друга 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. 

 Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обособената 

позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит, изготвен по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 

предвиденият за изпълнението на поръчката Експерт в областта на електротехниката – 

инж. Светослав Ангелов Дренски, е положил успешно изпит за придобиване на 
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необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.23, ал.1 от Закона за 

енергийната ефективност (отм.) в акредитирани по реда на Закона за висшето образование 

или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или 

на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария, респ. е 

положил успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на 

дейностите по чл.43, ал.1 от Закона за енергийна ефективност във висши технически 

училища, специализирани в професионалните направления „Енергетика“, 

„Електротехника“ и „Архитектура, строителство и геодезия“, акредитирани по реда на 

Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на друга 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария 

 или 

Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обособената 

позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит, изготвен по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че за 

изпълнението на поръчката участникът разполага с Експерт в областта на 

електротехниката – 1 бр., който да отговаря на следните изисквания: а) да притежава 

диплома за висше техническо образование, придобито в Република България или в друга 

държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария; б) да 

притежава стаж по специалността - не по-малко от 2 /две/ години за лицата с 

образователно-квалификационна степен „магистър“ и не по-малко от 3 /три/ години стаж 

по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър“; в) да е 

положил успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на 

дейностите по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (отм.) в акредитирани по 

реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на 

държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в 

Конфедерация Швейцария, респ. да е положил успешно изпит за придобиване на 

необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл.43, ал.1 от Закона за 

енергийна ефективност във висши технически училища, специализирани в 

професионалните направления „Енергетика“, „Електротехника“ и „Архитектура, 

строителство и геодезия“, акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по 

реда на съответното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или 

на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария. 

 Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец съгласно 

приложение № 5 – представя се за участника в процедурата КОНСОРЦИУМ 

„КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ“.  

 Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец съгласно 

приложение № 7 – представя се за участника в процедурата КОНСОРЦИУМ 

„КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ“. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици - по образец съгласно приложение № 8 – 

представя се за участника в процедурата КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО 

ОБСЛЕДВАНЕ“. 

 

3. Уведомява участника КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ“, че 

съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП срокът за представяне на документите по предходната точка 2 е 5 

/пет/ работни дни, считани от датата на получаване на настоящия протокол, като участникът 
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може в съответствие с изискванията на възложителя да замени представени документи или да 

представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за 

подбор. 

 

4. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „ТЮФ НОРД 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в 

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

срок за представяне на допълнителни документи и информация. 

 

 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. ЕЛА, БЛ. 1 И БЛ. 3: 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание чл. 

69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП предлага 

участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД за отстраняване от процедурата в частта за настоящата 

обособена позиция. 

 

2. Участникът ДЗЗД „ПРОЛЕТ СМОЛЯН 2015“ следва да представи допълнително 

следните документи: 

 Заверено от участника копие на валидно удостоверение/декларация за вписване на единия 

от съдружниците в състава му - „АР СИ ДИЗАЙН” ЕООД, в публичния регистър по чл.23а, 

ал.1 от Закона за енергийна ефективност (отм.), респ. по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност при Агенцията за устойчиво енергийно развитие или 

декларация/удостоверение за наличието на регистрация за извършване на обследването за 

енергийна ефективност, издадено от компетентните органи съгласно съответния 

национален закон, или еквивалентен документ.  

 

3. Участникът „АНИДИ“ ООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

 Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители /списък на подизпълнителите, ако 

участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват, и делът на 

тяхното участие/ - по образец съгласно приложение № 4. 

 

4. Участникът „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД следва да представи допълнително 

следните документи: 

 Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители /списък на подизпълнителите, ако 

участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват, и делът на 

тяхното участие/ - по образец съгласно приложение № 4. 

 

5. Уведомява участниците ДЗЗД „ПРОЛЕТ СМОЛЯН 2015“, „АНИДИ“ ООД и 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП срокът за представяне на 

документите по предходните точки 2 - 4 е 5 /пет/ работни дни, считани от датата на 

получаване на настоящия протокол, като всеки участник може в съответствие с изискванията 
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на възложителя да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че 

ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

 6. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците „ВМЛ - 

КОНСУЛТ” ЕООД и „СИМЕКС” ЕООД документи и информация в плик № 1 за налични и 

редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не 

определя срок за представяне на допълнителни документи и информация. 

 

 

III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 49, БЛ. Б-4 И БЛ. 18: 

  

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание чл. 

69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП предлага 

участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД за отстраняване от процедурата в частта за настоящата 

обособена позиция. 

 

2. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „ДАРИС” ООД 

документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително 

обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на 

допълнителни документи и информация. 

 

 

IV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 44, БЛ. 17 И БЛ. 51: 

 

 1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание чл. 

69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП предлага 

участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД за отстраняване от процедурата в частта за настоящата 

обособена позиция. 

 

2. Участникът „ПРОТИКО ИЛ” ООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

 Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно 

изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

 

3. Участникът „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД следва да представи 

допълнително следните документи: 

 Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно 

изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената 
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поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

 

4. Участникът „ЕКО ЕНЕРГО ОДИТ“ ЕООД следва да представи допълнително 

следните документи: 

 Доказателство за извършването в посочения период на описаната услуга, включваща: 

детайлно обследване за енергийна ефективност, доклад от обследване, резюме на доклад и 

сертификат, с получател/възложител: Общински драматичен театър – Кюстендил, 

изпълнена в периода: юни 2012г. – ноември 2012г. - заверено от участника копие на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата 

или 
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец съгласно 

приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за извършената/ите 

услуга/и, удостоверяващи, че участникът е изпълнил през последните 3 /три/ години, 

считано от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената 

поръчка услуга. 

Забележка:  

Еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка са услугите по извършване на 

обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация или еквивалентни. 

Доказателство за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от 

участника копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - по образец 

съгласно приложение № 9, в която да е налице посочване на физическото/ите лице/а, 

което/които е/са действителният/те собственик/ци на участника. 

 

 5. Уведомява участниците „ПРОТИКО ИЛ” ООД, „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД и „ЕКО ЕНЕРГО ОДИТ“ ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП срокът за 

представяне на документите по предходните точки 2 - 4 е 5 /пет/ работни дни, считани от 

датата на получаване на настоящия протокол, като всеки участник може в съответствие с 

изискванията на възложителя да замени представени документи или да представи нови, с 

които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

 6. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците 

„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ООД и „ПРОКОНТРОЛ“ ООД документи и информация в плик № 

1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, 

поради което не определя срок за представяне на допълнителни документи и информация. 

 

 

V. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 11, БЛ. ПРОГРЕС 3 И БЛ. 15: 

 

 1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание чл. 

69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП предлага 

участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД за отстраняване от процедурата в частта за настоящата 

обособена позиция. 
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2. Участникът „БОЛИД 69“ ООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

 Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители /списък на подизпълнителите, ако 

участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват, и делът на 

тяхното участие/ - по образец съгласно приложение № 4. 

 

3. Участникът ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП“ следва да представи допълнително следните 

документи: 

 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 

цена на труда и условията на труд, от всеки от съдружниците, включени в състава на 

участника – „АРХОНТ“ ЕООД и „ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД - по образец 

съгласно приложение № 10. 

 

 4. Уведомява участниците „БОЛИД 69“ ООД и ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП“, че съгласно 

чл.68, ал.9 от ЗОП срокът за представяне на документите по предходните точки 2 и 3 е 5 /пет/ 

работни дни, считани от датата на получаване на настоящия протокол, като всеки участник 

може в съответствие с изискванията на възложителя да замени представени документи или да 

представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за 

подбор. 

 

 5. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците 

„КЛИМАКОМЕРС” ООД, „МЕГА БИЛД” ЕООД и „СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в 

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

срок за представяне на допълнителни документи и информация. 

 

 

VI. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. ПРОГРЕС Е-1 И Е-2, БЛ. Б-2 И БЛ. ИЗВОР 1: 

  

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание чл. 

69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП предлага 

участника „ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД за отстраняване от процедурата в частта за настоящата 

обособена позиция. 

 

2. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „ЕНЕРДЖИ 

ПРО ДМ” ЕООД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие 

с предварително обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за 

представяне на допълнителни документи и информация. 

 

 

VII. Да се уведомят участниците, като им се изпрати настоящият протокол с 

констатациите относно наличието и редовността на представените документи и информация в 

плик № 1 и съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя. 
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VIII. Възлага на председателя на комисията – инж. Васка Караджова, изпращането на 

настоящия протокол на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 25.06.2015 г. 

 

 

Председател: 

инж. Васка Караджова  
положен подпис  

/………………..................../ 

Членове: 

Виктор Монев 

положен подпис  

/………………..................../ 

Розета Буйкова  
положен подпис  

/………………..................../ 

Янка Илиева 
положен подпис  

/………………..................../ 

Милена Пенчева 
положен подпис  

/………………..................../ 

 


