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УТВЪРЖДАВАМ:…(подпис и печат)*…… 

                                                                                                            ИНЖ. И.* М.* Л.* 

                                                                                                (КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ) 

                                                                                                     ДАТА: 19.12.2019 г. 

 

       

 

Д О К Л А Д 
по чл. 60 от ППЗОП 

 

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 424/23.10.2019 г. на 

ВрИД Кмета на Община Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, 

оценка и класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „открита 

процедура“ с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране на проект: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, открита с Решение № 354/12.09.2019 

г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0008 
                                                                                                                       
 

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЛАЗАРОВ,  

 

На основание чл. 103, ал. (3) от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия 

доклад за резултатите от работата на комисията, определена със Заповед № 424/23.10.2019 г. на 

ВрИД Кмета на Община Вършец, във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на 

чл. 73, ал. (1) от ЗОП – открита процедура, с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране 

на проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, открита с 

Решение № 354/12.09.2019 г.  на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-

2019-0008. 

В изпълнение на Заповед № 424/23.10.2019 г., комисията заседаваше в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  А* Д* Т* – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  при Об. 

А. – Вършец           

         ЧЛЕНОВЕ:  1. К* С* Т* – Директор Дирекция „Обща администрация“  и Гл. 

счетоводител в Об. А. – Вършец 

                                   2. инж. К*  П* Д* – Главен инженер на община Вършец 

                                   3. И* Й* П* – гл. спец. „НСРК“ при Об. А. – Вършец; 

                                   4. Т* Х* П* - сътрудник по управление на европейски проекти в Об. А. – 

Вършец 

                                                   

В хода на работата на комисията не са настъпвали промени. 
 

С Ваше Решение № 354/12.09.2019 г. е открита процедура за  възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за реализиране на проект: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, с уникален номер в РОП 00850-2019-

0008. В обявлението за обществената поръчка с ID 932899 е определен срок за подаване на 

оферти до 17:00 часа на 22.10.2019 г.  
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На 23.10.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Е.* Н.* И.*, на длъжност 

специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на Председателя 

на комисията, назначена със Заповед № 424/23.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Вършец, 

подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 22.10.2019 г., за което 

е съставен протокол по чл. 48, ал. (6) от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията, съгласно чл. 54, ал. (1) от ППЗОП, за отваряне на офертите. 
 

На публичното заседание на комисията присъстваха представители на следните 

участници:  

1) М.* И.* Д.* – представител на „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Монтана, 

съгласно представено пълномощно; 

2) Е.* И.* Д.* – представител на „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД – гр. София, съгласно 

представено пълномощно от 23.10.2019 г. 

Посочените представители попълниха Списък на присъстващите лица и представиха 

оригинални пълномощни на Председателя на комисията, неразделна част от настоящия 

протокол. 

При работата на комисията не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 
 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Т.* обяви заповедта за назначаване на комисията 

и протокола по чл. 48, ал. (6) от ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете и присъстващите лица, че до 17:00 часа 

на 22.10.2019 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 4 

(четири) оферти за участие в процедурата, описани, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„АВ БИЛД“ ЕООД, гр. София, ж.к. 

„Кръстова вада“, ул. „Хага“ № 12, 

ап.7 

70 00 - 558 22.10.2019 г. 09:01 

2 

„НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София, 

бул. „Тодор Александров“ № 133, 

ет. 8, ателие 26 

70 00 - 559 22.10.2019 г. 09:05 

3 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, гр. София, 

ул. „Миле Попйорданов“ № 4-6, ет. 

4, ап. 10 

70 00 - 561 22.10.2019 г. 16:34 

4 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД, гр. Монтана, ж.к. „Копринка“, 

ул. „Петър Парчевич“ № 2, ет. 5, ап. 

10 

70 00 - 562 22.10.2019 г. 16:38 

 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. (2) от ЗОП и чл. 51, ал. (8) от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание по реда на тяхното постъпване, в това число и извърши проверка 
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за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката 

на всеки участник, както следва: 
 

1. Участник „АВ БИЛД“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 - в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Образец № 3 – в 

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „б“ 

от ППЗОП – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал - Образец № 4;  

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Т.* покани представителите на другите участници, ако 

желаят, да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ДИКИСТРОЙ“ 

ЕООД, г-жа Д.*, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. И двамата 

представители на участниците отказаха да се възползват от правото си да подпишат 

техническото предложение на участника „АВ БИЛД“ ЕООД. 

 

2. Участник „НСК СОФИЯ“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 - в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Образец № 3 – в 

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „б“ 

от ППЗОП – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал - Образец № 4;  

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР           

 4 / 67 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Т.* покани представителите на другите участници, ако 

желаят, да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ДИКИСТРОЙ“ 

ЕООД, г-жа Д.*, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. И двамата 

представители на участниците отказаха да се възползват от правото си да подпишат 

техническото предложение на участника „НСК СОФИЯ“ ЕООД. 
 

3. Участник „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 - в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Образец № 3 – в 

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „б“ 

от ППЗОП – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал - Образец № 4;  

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Т.* покани представителя на „ЕКОИНВЕСТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Г-н Д.* не се 

възползва от даденото му право.  
 

4. Участник „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 - в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Образец № 3 – в 

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „б“ 

от ППЗОП – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал - Образец № 4;  
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 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Т.* покани представителя на „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, ако 

желае, да се възползва от правото си да подпише техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Г-жа Д.* подписа плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и отказа да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение на участника „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 
 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 12:10 часа на 23.10.2019 г. Комисията взе решение да продължи своята работа 

в закрито заседание на 31.10.2019 г. от 09:30 часа. 
 

-----------------------------------------------------IIIIIIIII------------------------------------------------------------- 
 

На 31.10.2019 г. от 09:30 часа комисията се събра в пълен състав. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. (2) от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

 

1. Участник „АВ БИЛД“ ЕООД 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установи, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
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 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14692, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № I - TV 015925 за изпълнение на строежи първа група, от трета до пета 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2020 г.  

По отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът 

отговаря на поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние – 

 В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП участникът е декларирал общ годишен оборот, 

както следва: за 2016 г. – 675 000 лв.; за 2017 г. – 1 236 000 лв.; за 2018 г. – 1 512 000 лв.  

 В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, е посочено, че застраховката “Професионална 

отговорност” е със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално 

изискващото се за четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. (2), т. 4 от Наредба за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочени са 

данни за издателя на полицата, нейното покритие и периодът на валидност.  

По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални възможности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП е декларирана една дейност по изпълнение на 

строителство, свързано с основен ремонт на детска градина, обект IV-та категория съгласно чл. 

137, ал. (1), т.4, буква „б“ от ЗУТ и чл. 8, ал. (2), т. 3 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи с РЗП: 1 380 м
2
, изпълнено в заложения от Възложителя 

срок, с издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация от Гл. архитект на Община 

Монтана.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

За декларирания обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ на ЦДГ №7 "Приказен свят" гр. Монтана“ 

след направена справка на официалния сайт на Община Монтана и на официалния сайт на 

Агенцията за обществени поръчки, е намерена обществена поръчка с предмет: "Строителни и 

ремонти работи в сгради на училища и детски градини на община Монтана" в 4 обособени 

позиции“, като Обособена позиция № 2 е с предмет: „Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 7 

"Приказен свят", с уникален номер в РОП 00019-2017-0009, като на адрес: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=849603&mode=view е публикувано 

обявление за възложена поръчка, а за Обособена позиция № 2 за изпълнител е посочено ДЗЗД 

„ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016”, в което участват дружествата „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД и 

„ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, но видно от обявлението за възложена поръчка и 

обявлението за изпълнението на договора за обществената поръчка, публикувани в РОП,  при 

изпълнението му не са предвидени и не са участвали подизпълнители. Налице е несъответствие 

между декларираните данни и наличните в публичните регистри за един и същи обект, поради 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14692
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=849603&mode=view
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което комисията е възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

сертификат за внедрена система за управление на околната среда, с обхват на сертификация на 

двата сертификата – “Строителство, проектиране, довършителни строително-ремонтни и 

монтажни работи на жилищни, обществени и промишлени сгради. Изграждане на метални 

конструкции, ВиК, ОВиК, ел. инсталации, хидро и топло изолации, спортни и детски площадки 

и вертикална планировка. Поддръжка, ремонт и изграждане на паркове и градини.“ Посочени 

са данни за издател на сертификатите, номерата им и периода им на валидност. 

По този начин участникът покрива минималните изисквания за технически и 

професионални способности, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка 

относно прилагане на  системи за управление на качеството и за опазване на околната среда. 

 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

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

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

2. Участник „НСК СОФИЯ“ ЕООД 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установи, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
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 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11016, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № I - TV 017433 за изпълнение на строежи първа група, от първа до пета 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2020 г.  

По отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът 

отговаря на поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние – 

 В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП участникът е декларирал общ годишен оборот, 

както следва: за 2016 г. – 6 104 000 лв.; за 2017 г. – 5 596 000 лв.; за 2018 г. – 10 759 000 лв.  

 В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, е посочено, че застраховката “Професионална 

отговорност” е със застрахователна сума 900 000 лв., т.е. с покритие над минимално 

изискващото се за четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. (2), т. 4 от Наредба за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочени са 

данни за издателя на полицата, нейното покритие и периодът на валидност.  

По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални възможности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани четири дейности по изпълнение 

на строителство на сгради от I група, като три от обектите са IV-та категория, а един е III-та 

категория строеж съгласно ЗУТ. Всички обекти са с РЗП над минимално изискващото се в 

документацията и са изпълнени в заложения от Възложителя срок. При проверка в Регистъра на 

обществените поръчки на официалната страница на АОП:  

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=758950&newver=2;  

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=785398&newver=2; 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=674572&newver=2; 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=794089&mode=view, се установи, че 

декларираната информация е достоверна и участникът е изпълнител на СМР на посочените от 

него строежи.   

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

За всички декларирани обекти липсва информация за документ, удостоверяващ 

въвеждането на строежите в експлоатация. По този начин комисията не може да установи дали 

декларираните обекти са въведени в експлоатация, т.е. дали строителствата са изпълнени, 

съгласно изискването на Възложителя за настоящата обществена поръчка (стр. 7 от 

Обявлението и стр. 15 от документацията: „Дейностите (строителството), се считат за 

„изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на 

територията има влязло в сила Удостоверение за въвеждане в експлоатация.“)  

 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11016
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=758950&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=785398&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=674572&newver=2
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=794089&mode=view
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сертификат за внедрена система за управление на околната среда, с обхват на сертификация на 

двата сертификата – “Проектиране и строителство на жилищни, промишлени и обществени 

сгради, строежи от високото строителство, енергийна, транспортна, благоустройствена 

инфраструктура и хидротехническо строителство“. Посочени са данни за издател на 

сертификатите, номерата им и периода им на валидност. 

По този начин участникът покрива минималните изисквания за технически и 

професионални способности, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка 

относно прилагане на  системи за управление на качеството и за опазване на околната среда. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

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

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  
 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 11:15 часа на 31.10.2019 г. Комисията взе решение да продължи своята работа 

в закрито заседание на 11.11.2019 г. от 10:00 часа. 
 

-----------------------------------------------------IIIIIIIII------------------------------------------------------------- 
 

На 11.11.2019 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав. 

 

3. Участник „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установи, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
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 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16234#, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № I - TV 015615 за изпълнение на строежи първа група, от първа до пета 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2020 г.  

По отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът 

отговаря на поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние – 

 В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП участникът е декларирал общ годишен оборот, 

както следва: за 2016 г. – 2 541 000 лв.; за 2017 г. – 5 158 000 лв.; за 2018 г. – 5 648 000 лв.  

 В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, е посочено, че застраховката “Професионална 

отговорност” е със застрахователна сума 1 200 000 лв., т.е. с покритие над минимално 

изискващото се за четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. (2), т. 4 от Наредба за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочени са 

данни за издателя на полицата, нейното покритие и периодът на валидност.  

По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални възможности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани две дейности по изпълнение на 

строителство на сгради от I група, IV-та категория съгласно Наредба № 1/2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи.   

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

1. За декларираният обект „Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска 

администрация Вълчедръм: Изграждане на външен асансьор и изграждане на подемник към 

социална кухня в административна сграда на община Вълчедръм“ е посочено РЗП 100 м
2
,
 
 

което е под минимално изискващото се в обявлението и документацията, така че да отговаря на 

изискването за строителство с предмет и обем идентичен или сходен с предмета и обема на 

поръчката. (както е посочено на стр. 7 от Обявлението и стр. 15 от документацията: „Под 

„дейност за строителство с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката“ се 

разбира изпълнение на следните видове работи: изграждане и/или реконструкция и/или 

обновяване и/или основен ремонт на сграда обект първа група, минимум четвърта категория 

строеж съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с 

РЗП на сградата минимум 1 300 кв.м. (без в това число да са включени дейности, имащи 

характер на осъществяване на текущи ремонти).“. Участникът следва да има предвид и 

обстоятелството, че външният асансьор не е сграда, а съоръжение по смисъла на §1, ал. (1), 

т. 1 от НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА АСАНСЬОРИТЕ И НА ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА 

АСАНСЬОРИ (обн. ДВ. бр.23 от 25 март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 октомври 2017 г.): 

"Асансьор" е подемно съоръжение, което обслужва определени нива чрез превозващо 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16234
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устройство, движещо се по твърди направляващи елементи, наклонени под ъгъл, по-голям от 

15 градуса спрямо хоризонталата, или подемно съоръжение, което се движи по определена 

траектория, дори когато не се движи по твърди направляващи елементи.“. 

2. За декларирания обект „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски 

надзор) на сгради от образователната инфраструктура на община Лом по обособена позиция 

№ 2 - СОУ „Д. Маринов” (малка сграда)“ е посочена дата на съставяне на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа, а не датата на издаденото удостоверение за 

въвеждане в експлоатация. По този начин комисията не може да установи дали декларираният 

обект е въведен в експлоатация, т.е. дали строителството е изпълнено, съгласно изискването на 

Възложителя за настоящата обществена поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 15 от 

документацията: „Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията има влязло в 

сила Удостоверение за въвеждане в експлоатация.“)  

 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

сертификат за внедрена система за управление на околната среда, с обхват на сертификация на 

двата сертификата – “проектиране, строителство и ремонт на сгради, съоръжения и 

инфраструктурни обекти. Разработване на идейни и ценови решения за изпълнение на 

строителна инвестиция. Предоставяне на услуги със строителна механизация и транспортни 

услуги.“ Посочени са данни за издател на сертификатите, номерата им и периода им на 

валидност. 

По този начин участникът покрива минималните изисквания за технически и 

професионални способности, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка 

относно прилагане на  системи за управление на качеството и за опазване на околната среда. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

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

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

4. Участник „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установи, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

В Част II, Раздел А, буква д) на еЕЕДОП: „Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, 

която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк 
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безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?“ участникът е 

отбелязал отговор „Не“. С оглед удостоверяване или доказване на посочените обстоятелства 

участникът би следвало да маркира отговор „Да“. 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16574, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № I - TV 016219 за изпълнение на строежи първа група, от трета до пета 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2020 г.  

По отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът 

отговаря на поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние – 

 В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП участникът е декларирал общ годишен оборот, 

както следва: за 2016 г. – 765 617,12 лв.; за 2017 г. – 349 583 лв.; за 2018 г. – 3 406 589,90 лв.  

По този начин участникът покрива минималното изискване за икономическо и финансово 

състояние – реализиран минимален общ оборот, поставен от Възложителя за настоящата 

обществена поръчка. 

 В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, е посочено, че застраховката “Професионална 

отговорност” е със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално 

изискващото се за четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. (2), т. 4 от Наредба за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочени са 

данни за издателя на полицата и срокът на валидност.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Участникът не е посочил всички необходими данни в Част IV, Раздел Б на еЕЕДОП, а 

именно липсва информация за предмета на застрахователната полица „Професионална 

отговорност“. По този начин комисията не може да установи дали участникът отговаря на 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16574
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поставения от Възложителя критерий за подбор, посочен в обявлението и документацията: 

„Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. (2), т. 4 от Наредбата за условията 

и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.“   

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор, участникът следва да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като допълни данни за 

обхват/предмет на застрахователната полица, т.е. да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност на строителя. 

 по отношение на техническите и професионални възможности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани пет дейности по изпълнение на 

строителство, с посочени стойности, начални и крайни дати и получатели. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

1. За декларирания обект „Въвеждане на необходимите енергоспестяващи мерки в 

многофамилнажилищна сграда с админ. адрес: гр. Монтана ,ж.к. Младост 2, бл.14, вх. А и вх. 

Б“ липсва информация за групата на обекта и категорията на строежа, за да може комисията да 

установи дали участникът отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор: „Под 

„дейност за строителство с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката“ се 

разбира изпълнение на следните видове работи: изграждане и/или реконструкция и/или 

обновяване и/или основен ремонт на сграда обект първа група, минимум четвърта 

категория строеж съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи с РЗП на сградата минимум 1 300 кв.м. (без в това число да са включени дейности, 

имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).“ Не са посочени и данни дали 

обектът е въведен в експлоатация, т.е. дали строителството е изпълнено, съгласно изискването 

на Възложителя за настоящата обществена поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 15 от 

документацията: „Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията има влязло в 

сила Удостоверение за въвеждане в експлоатация.“). При направена справка в публичен 

регистър на въведените в експлоатация строежи на официалната страница на Община Монтана 

на адрес: 

 http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-

%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B2-

%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf, е 

видно че за този обект има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 20  от 

27.04.2017 г.  

http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
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След направена справка на официалния сайт на Община Монтана и на официалния сайт на 

Агенцията за обществени поръчки, е намерена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна 

сграда в гр. Монтана, находяща се на адрес: ж.к. Младост 2, бл.14, вх. А и вх. Б“, с уникален 

номер в РОП 00019-2016-0015, като на адрес: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=751316&mode=view е публикувано 

обявление за възложена поръчка, в което за изпълнител е посочен „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, като 

е публикувана и информация за възлагане на дейности на подизпълнител, осъществяващ 

дейностите по изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор. На 

Профила на купувача на официалната страница на Община Монтана на адрес: 

http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2016/08/Dogovor-SMR-8.pdf е публикуван и договорът 

за възлагане на обществената поръчка, от който е видно, че подизпълнител е „ЛИДЕРПРОЕКТ“ 

ЕООД. Следователно не са налице данни в публичните регистри за този обект контрагентът на 

Община Монтана, която е Възложител на обекта, да е използвал или декларирал използването 

на подизпълнители (или под друга форма) при изпълнението на дейностите по извършване на 

СМР. Налице е несъответствие между декларираните данни и наличните в публичните регистри 

за един и същи обект, поради което комисията е възпрепятствана да направи проверка относно 

съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 

2. За декларирания обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обновяване 

на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Надежда“, 

по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по 

обособена позиция: № 1 „Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. “Надежда“, бл.221“, липсва 

информация за групата на обекта и категорията на строежа, за да може комисията да установи 

дали участникът отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор: „Под „дейност за 

строителство с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката“ се разбира 

изпълнение на следните видове работи: изграждане и/или реконструкция и/или обновяване 

и/или основен ремонт на сграда обект първа група, минимум четвърта категория строеж 

съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с РЗП на 

сградата минимум 1 300 кв.м. (без в това число да са включени дейности, имащи характер на 

осъществяване на текущи ремонти).“ Не са посочени и данни дали обектът е въведен в 

експлоатация, т.е. дали строителството е изпълнено, съгласно изискването на Възложителя за 

настоящата обществена поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 15 от документацията: 

„Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по 

реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията има влязло в сила Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация.“).  

След направена справка на профила на купувача на Столична община – Район Надежда: 

http://www.zop1.bg/organization/archive/bid/1000178 и на официалния сайт на Агенцията за 

обществени поръчки, е намерена обществена поръчка предмет:  „Обновяване за енергийна 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=751316&mode=view
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2016/08/Dogovor-SMR-8.pdf
http://www.zop1.bg/organization/archive/bid/1000178
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ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район 

„Надежда“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г. по обособени позиции: 1. 

Обособена позиция№1 - „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София,  район „Надежда“, ж.к. „Надежда2“, бл.221“. 2. 

Обособена позиция №2 – «Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 

на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.”Надежда 2“ , бл. 

221“(по обособена позиция 1)“, с уникален номер в РОП 01265-2016-0001, като на адрес: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=748005&mode=view е публикувано 

обявление за възложена поръчка, в което за изпълнител е посочен „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, но не 

са посочени подизпълнители. Няма данни за такива и в публикувания, в профила на купувача на 

Възложителя, договор за възлагане на обществената поръчка. Налице е несъответствие между 

декларираните данни и наличните в публичните регистри за един и същи обект, поради което 

комисията е възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 

3. За декларирания обект: „Реконструкция на хотелски комплекс, гр. Габрово, 

Природен парк Българка“ липсва информация за групата на обекта и категорията на строежа, за 

да може комисията да установи дали участникът отговаря на поставения от Възложителя 

критерий за подбор: „Под „дейност за строителство с предмет и обем идентични или сходни 

с тези на поръчката“ се разбира изпълнение на следните видове работи: изграждане и/или 

реконструкция и/или обновяване и/или основен ремонт на сграда обект първа група, минимум 

четвърта категория строеж съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи с РЗП на сградата минимум 1 300 кв.м. (без в това число да са включени 

дейности, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).“ Не са посочени и данни 

дали обектът е въведен в експлоатация, т.е. дали строителството е изпълнено, съгласно 

изискването на Възложителя за настоящата обществена поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 

15 от документацията: „Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията има влязло в 

сила Удостоверение за въвеждане в експлоатация.“). 
 

4. За декларирания обект: „Изграждане на детска площадка, находяща се в УПИ I, кв. 

13 по плана на с. Руен, Община Руен, Област Бургас” липсва информация за групата на обекта 

и категорията на строежа, както и налице ли е сграда на тази детска площадка, за да може 

комисията да установи дали участникът отговаря на поставения от Възложителя критерий за 

подбор: „Под „дейност за строителство с предмет и обем идентични или сходни с тези на 

поръчката“ се разбира изпълнение на следните видове работи: изграждане и/или 

реконструкция и/или обновяване и/или основен ремонт на сграда обект първа група, минимум 

четвърта категория строеж съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи с РЗП на сградата минимум 1 300 кв.м. (без в това число да са включени 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=748005&mode=view
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дейности, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).“ Не са посочени и данни 

дали обектът е въведен в експлоатация, т.е. дали строителството е изпълнено, съгласно 

изискването на Възложителя за настоящата обществена поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 

15 от документацията: „Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията има влязло в 

сила Удостоверение за въвеждане в експлоатация.“).  
 

5. За декларирания обект: "Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски 

надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на дейности по Проект №BG16RFOP001-

2.001-0061 "Повишаване на енергийната ефективност в общинската образователна 

инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ "Звънче", липсва информация за групата на обекта 

и категорията на строежа, за да може комисията да установи дали участникът отговаря на 

поставения от Възложителя критерий за подбор: „Под „дейност за строителство с предмет и 

обем идентични или сходни с тези на поръчката“ се разбира изпълнение на следните видове 

работи: изграждане и/или реконструкция и/или обновяване и/или основен ремонт на сграда 

обект първа група, минимум четвърта категория строеж съгласно Наредба № 1 от 30 юли 

2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с РЗП на сградата минимум 1 300 кв.м. (без в 

това число да са включени дейности, имащи характер на осъществяване на текущи 

ремонти).“ Не са посочени и данни дали обектът е въведен в експлоатация, т.е. дали 

строителството е изпълнено, съгласно изискването на Възложителя за настоящата обществена 

поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 15 от документацията: „Дейностите (строителството), 

се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за 

устройство на територията има влязло в сила Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация.“). При направена справка в публичен регистър на въведените в експлоатация 

строежи на официалната страница на Община Берковица на адрес: 

http://www.berkovitsa.bg/useful-links/, е видно че за този обект има издадено Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация № 3  от 11.02.2019 г.  

След направена справка на официалния сайт на Община Берковица и на официалния сайт 

на Агенцията за обществени поръчки, е намерена обществена поръчка с предмет: „Инженеринг 

– проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура 

BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за обществени сгради 

на територията на град Берковица по четири обособени позиции“, с уникален номер в РОП 

00017-2016-0014, като на адрес: 

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=844364&mode=view е публикувано 

обявление за възложена поръчка, като за Обособена позиция № 4 „Инженеринг на 

обект:„Сграда на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ 

«Звънче», гр. Берковица“ за изпълнител е посочен „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, но не са посочени 

подизпълнители. Няма данни за такива и в публикувания, в профила на купувача на 

Възложителя, договор за възлагане на обществената поръчка. Налице е несъответствие между 

декларираните данни и наличните в публичните регистри за един и същи обект, поради което 

http://www.berkovitsa.bg/useful-links/
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=844364&mode=view
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комисията е възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

сертификат за внедрена система за управление на околната среда. Посочени са данни за издател 

на сертификатите, номерата им и периода им на валидност. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Участникът не е посочил всички необходими данни в Част IV, Раздел Г на еЕЕДОП, а 

именно липсва информация за обхвата на двата сертификата. По този начин комисията не може 

да установи дали участникът отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор, 

посочени в обявлението и документацията: „Участникът да прилага системи за управление на 

качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с предметен обхват 

„строителство“ или еквивалент“ и „Участникът да прилага системи или стандарти за 

опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент, с 

предметен обхват „строителство“ или еквивалент.“   

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставените от Възложителя критерии за подбор, участникът следва да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като допълни данни за 

обхват/предмет на посочените сертификати за внедрени системи за управление на качество и 

околната среда. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

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

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  
 

След извършване на горните действия, комисията взе следните решения: 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 54, ал. (8) от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор, посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

На основание чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е 

констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
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нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, а именно: 

 Участник „АВ БИЛД“ ЕООД 

 Участник „НСК СОФИЯ“ ЕООД 

 Участник „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

 Участник „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

имат възможност да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

(1), т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. (1), т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. 

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец, гр. Вършец 3540, бул. „България” №10, всеки работен ден от 

8:30 до 17:00 часа, в запечатана непрозрачна опаковка върху която се посочват 

идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и 

e-mail. 
 

РЕШЕНИЕ № 3 
 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в 

ЗОП. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 11.11.2019 г. в 12:20 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на 

комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. 
 

---------------------------------------------------------IIIIIIIIIII------------------------------------------------------- 

 

                На 22.11.2019 г., в 09.00 часа, в кабинет 405 на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, комисията продължи своята работа в пълен състав.                                                

                   

I. Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. (9) от 

ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. (8) от ППЗОП. 

 

С писмо изх. № 70 00-615/11.11.2019 г. и на основание чл. 54, ал. (8) от ППЗОП, 

Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до всички 

участници в процедурата чрез куриерска услуга, като в същия ден документът е качен и на 

Профила на купувача по обособената електронна преписка на обществената поръчка на 

официалната страница на Община Вършец на адрес: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39.  

Съгласно обратните разписки, Протокол № 1 е получен от участниците, както следва: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39
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 Участник „АВ БИЛД“ ЕООД – на дата: 14.11.2019 г.; 

 Участник „НСК СОФИЯ“ ЕООД – на дата: 12.11.2019 г.; 

 Участник „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД – на дата: 12.11.2019 г.; 

 Участник „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – на дата: 12.11.2019 г.; 
 

В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. (9) от ППЗОП срок, ясно посочен и от 

комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол № 1, обективиращ 

констатациите на помощния орган, относно съответствието на документите по чл. 39, ал. (2) от 

ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с изискванията за лично 

състояние на участниците и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на 

настоящото възлагане, в деловодството на Община Вършец са постъпили допълнителни 

документи от участниците, за които комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и 

съответно е дала указания за тяхното отстраняване/коригиране, както следва: 

 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, гр. София, 

ул. „Миле Попйорданов“ № 4-6, ет. 

4, ап. 10 

70 00 - 620 13.11.2019 г. 08:42 

2 

„НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София, 

бул. „Тодор Александров“ № 133, 

ет. 8, ателие 26 

70 00 - 633 19.11.2019 г. 09:22 

3 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД, гр. Монтана, ж.к. „Копринка“, 

ул. „Петър Парчевич“ № 2, ет. 5, ап. 

10 

70 00 - 634 19.11.2019 г. 16:59 

 

Постъпилите допълнително представени документи са предадени от Даниела Андреева, на 

длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, на Председателя 

на комисията, назначена със Заповед № 424/23.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Вършец, 

на 22.11.2019 г., за което е съставен протокол. 
 

 

До изтичането на крайния срок за получаване на допълнителни документи по чл. 54, ал. 

(9) от ППЗОП, както и до датата на настоящото заседание на комисията, в деловодството на 

Общинска администрация – Вършец не са постъпвали и завеждани в деловодната система на 

Възложителя документи от следния участник:  „АВ БИЛД“ ЕООД. 

Комисията установи, че в Протокол № 1 изрично е посочила установените от нея липси 

и/или несъответствия на информацията в еЕЕДОП, както следва:  

За декларирания обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ на ЦДГ №7 "Приказен свят" гр. Монтана“ 

след направена справка на официалния сайт на Община Монтана и на официалния сайт на 

Агенцията за обществени поръчки, е намерена обществена поръчка с предмет: "Строителни и 

ремонти работи в сгради на училища и детски градини на община Монтана" в 4 обособени 

позиции“, като Обособена позиция № 2 е с предмет: „Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 7 

"Приказен свят", с уникален номер в РОП 00019-2017-0009, като на адрес: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=849603&mode=view е публикувано 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=849603&mode=view
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обявление за възложена поръчка, а за Обособена позиция № 2 за изпълнител е посочено ДЗЗД 

„ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016”, в което участват дружествата „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД и 

„ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, но видно от обявлението за възложена поръчка и 

обявлението за изпълнението на договора за обществената поръчка, публикувани в РОП,  при 

изпълнението му не са предвидени и не са участвали подизпълнители. Налице е несъответствие 

между декларираните данни и наличните в публичните регистри за един и същи обект, поради 

което комисията е възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 

Предвид обстоятелството, че Протокол № 1, съдържащ констатациите на комисията, 

съответно указанията й към изисканите от участника допълнителни документи, е връчен на 

негов представител на 14.11.2019 г., което е удостоверено с подписа на лицето – приемател на 

документа върху обратна разписка, от тази именно дата спрямо „АВ БИЛД“ ЕООД е започнал 

да тече срокът по чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от 5 (пет) работни дни, 

участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок не по-

късно от 17:00 часа на 21.11.2019 г. 

Констатираната липса на допълнително представени нов еЕЕДОП и/или други документи 

от участника „АВ БИЛД“ ЕООД по същество следва да бъде счетено за неизпълнение на 

указанията на комисията за отстраняване на установени от нея в представения от 

икономическия оператор еЕЕДОП липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с 

изискванията към критериите за подбор в процедурата, одобрени от Възложителя, които 

обстоятелства правят непълна офертата на дружеството, подадена за участие в настоящата 

процедура, едновременно с което и неотговаряща на поставените от Възложителя критерии 

за подбор и предварително обявените условия по поръчката. 

 

Обсъдените обстоятелства по-горе, както съвкупно, така и на самостоятелно 

основание обосновават комисията да предложи на Възложителя участникът „АВ БИЛД“ 

ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 1, предложение 

първо от ЗОП. На основание чл. 56, ал. (1) от ППЗОП техническото предложение на 

участника няма да бъде разгледано. 

 

Комисията, на основание чл. 54, ал. (12) от ППЗОП, пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи на участниците, като отвори опаковките по реда на 

постъпването им и установи следното: 

 

1. Участник „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Опис на представените документи; 
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 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД. 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

1.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно: 

i.  За декларираният обект „Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска 

администрация Вълчедръм: Изграждане на външен асансьор и изграждане на подемник към 

социална кухня в административна сграда на община Вълчедръм“ е посочено РЗП 100 м
2
,
 
 

което е под минимално изискващото се в обявлението и документацията, така че да отговаря на 

изискването за строителство с предмет и обем идентичен или сходен с предмета и обема на 

поръчката. (както е посочено на стр. 7 от Обявлението и стр. 15 от документацията: „Под 

„дейност за строителство с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката“ се 

разбира изпълнение на следните видове работи: изграждане и/или реконструкция и/или 

обновяване и/или основен ремонт на сграда обект първа група, минимум четвърта категория 

строеж съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с 

РЗП на сградата минимум 1 300 кв.м. (без в това число да са включени дейности, имащи 

характер на осъществяване на текущи ремонти).“. Участникът следва да има предвид и 

обстоятелството, че външният асансьор не е сграда, а съоръжение по смисъла на §1, ал. (1), 

т. 1 от НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА АСАНСЬОРИТЕ И НА ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА 

АСАНСЬОРИ (обн. ДВ. бр.23 от 25 март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 октомври 2017 г.): 

"Асансьор" е подемно съоръжение, което обслужва определени нива чрез превозващо 

устройство, движещо се по твърди направляващи елементи, наклонени под ъгъл, по-голям от 

15 градуса спрямо хоризонталата, или подемно съоръжение, което се движи по определена 

траектория, дори когато не се движи по твърди направляващи елементи.“. 

ii. За декларирания обект „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски 

надзор) на сгради от образователната инфраструктура на община Лом по обособена позиция 

№ 2 - СОУ „Д. Маринов” (малка сграда)“ е посочена дата на съставяне на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа, а не датата на издаденото удостоверение за 

въвеждане в експлоатация. По този начин комисията не може да установи дали декларираният 

обект е въведен в експлоатация, т.е. дали строителството е изпълнено, съгласно изискването на 

Възложителя за настоящата обществена поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 15 от 

документацията: „Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията има влязло в 

сила Удостоверение за въвеждане в експлоатация.“)  

 

1.2. В представения нов еЕЕДОП на „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД по отношение на горното 

обстоятелство, се констатира следното: 
1.2.1.  За обект „Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска 

администрация Вълчедръм: Изграждане на външен асансьор и изграждане на подемник към 

социална кухня в административна сграда на община Вълчедръм“ има декларирани дейности, 

от които е видно, че изпълненият обект е сграда, но тъй като нейното РЗП е под минимално 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
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изискващото се за настоящата поръчка, същия обект не съответства на изискването на 

Възложителя за изпълнена дейност с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. 
1.2.2.  Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол 

№ 1, като в представения еЕЕДОП констатираната липса е отстранена -  за обект „Инженеринг 

(проектиране, строителство и авторски надзор) на сгради от образователната 

инфраструктура на община Лом по обособена позиция № 2 - СОУ „Д. Маринов” (малка 

сграда)“ е посочен номер и дата на издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

В съответствие с горните констатации за участника е налице изпълнена една дейност за 

строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката. По 

този начин участникът покрива минималните изисквания за технически и професионални 

способности, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка по отношение 

наличието на опит в изпълнение на идентични и/или сходни с предмета на поръчката дейности. 

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от 

него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП  

и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта 

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура, критерии за подбор, комисията намира, че в представената от 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

2. Участник „НСК СОФИЯ“ ЕООД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „НСК СОФИЯ“ ЕООД. 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

2.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно: 

 За всички декларирани обекти липсва информация за документ, удостоверяващ 

въвеждането на строежите в експлоатация. По този начин комисията не може да установи дали 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 
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декларираните обекти са въведени в експлоатация, т.е. дали строителствата са изпълнени, 

съгласно изискването на Възложителя за настоящата обществена поръчка (стр. 7 от 

Обявлението и стр. 15 от документацията: „Дейностите (строителството), се считат за 

„изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на 

територията има влязло в сила Удостоверение за въвеждане в експлоатация.“)  

 

2.2. В представения нов еЕЕДОП на „НСК СОФИЯ“ ЕООД по отношение на горното 

обстоятелство, се констатира следното: 
 Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 

1, като в представения еЕЕДОП констатираната липса е отстранена -  за всички декларирани 

обекти, с които участникът покрива изискванията по този критерий за подбор, са посочени 

номерата и датите на удостоверенията за въвеждане в експлоатация, съответно разрешението за 

ползване – за обекта III-та категория. По този начин участникът покрива минималните 

изисквания за технически и професионални способности, поставени от Възложителя за 

настоящата обществена поръчка по отношение наличието на опит в изпълнение на идентични 

и/или сходни с предмета на поръчката дейности. 

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от 

него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП  

и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта 

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура, критерии за подбор, комисията намира, че в представената от 

„НСК СОФИЯ“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „НСК СОФИЯ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

3. Участник „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
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 Застрахователна полица „Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството“ – заверено копие; 

 Удостоверение за добро изпълнение издадено на участника от „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД за обект „Въвеждане на необходимите енергоспестяващи мерки в многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Монтана, ж.к. Младост 2, бл. 14, вх. А и вх. Б“; 

договор за изпълнение на СМР за същия обект, сключен между „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; 4 броя протоколи за установяване завършването и 

разплащането на натурални видове СМР, придружени от 4 броя фактури – заверени копия; 

 Удостоверение за добро изпълнение, издадено на участника от „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД за обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обновяване на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Надежда“, по „Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по обособена 

позиция: № 1 „Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен 

адрес: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. “Надежда“, бл.221“; договор за изпълнение на 

инженеринг за същия обект, сключен между „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕКОИНВЕСТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; 2 броя протоколи за установяване завършването и разплащането на 

натурални видове СМР, придружени от 2 броя фактури – заверени копия; 

 Удостоверение за добро изпълнение, издадено на участника от „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД за обект: "Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на 

СМР във връзка с изпълнение на дейности по Проект №BG16RFOP001-2.001-0061 "Повишаване 

на енергийната ефективност в общинската образователна инфраструктура в Община 

Берковица – ЦДГ "Звънче", гр. Берковица“; договор за изпълнение на инженеринг за същия 

обект, сключен между „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; 2 броя 

протоколи за установяване завършването и разплащането на натурални видове СМР, 

придружени от 2 броя фактури – заверени копия. 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

3.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно: 

3.1.1. В Част II, Раздел А, буква д) на еЕЕДОП: „Икономическият оператор може ли 

да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната 

държава членка?“ участникът е отбелязал отговор „Не“. С оглед удостоверяване или доказване 

на посочените обстоятелства участникът би следвало да маркира отговор „Да“. 

 

3.1.2.  Участникът не е посочил всички необходими данни в Част IV, Раздел Б на 

еЕЕДОП, а именно липсва информация за предмета на застрахователната полица 

„Професионална отговорност“. По този начин комисията не може да установи дали участникът 

отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор, посочен в обявлението и 

документацията: „Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. (2), т. 4 от Наредбата за условията 

и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.“   



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 
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С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор, участникът следва да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като допълни данни за 

обхват/предмет на застрахователната полица, т.е. да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност на строителя. 

 

3.1.3. За декларирания обект „Въвеждане на необходимите енергоспестяващи мерки в 

многофамилнажилищна сграда с админ. адрес: гр. Монтана ,ж.к. Младост 2, бл.14, вх. А и вх. 

Б“ липсва информация за групата на обекта и категорията на строежа, за да може комисията да 

установи дали участникът отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор: „Под 

„дейност за строителство с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката“ се 

разбира изпълнение на следните видове работи: изграждане и/или реконструкция и/или 

обновяване и/или основен ремонт на сграда обект първа група, минимум четвърта 

категория строеж съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи с РЗП на сградата минимум 1 300 кв.м. (без в това число да са включени дейности, 

имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).“ Не са посочени и данни дали 

обектът е въведен в експлоатация, т.е. дали строителството е изпълнено, съгласно изискването 

на Възложителя за настоящата обществена поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 15 от 

документацията: „Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията има влязло в 

сила Удостоверение за въвеждане в експлоатация.“). При направена справка в публичен 

регистър на въведените в експлоатация строежи на официалната страница на Община Монтана 

на адрес: 

 http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-

%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B2-

%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf, е 

видно че за този обект има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 20  от 

27.04.2017 г.  

След направена справка на официалния сайт на Община Монтана и на официалния сайт на 

Агенцията за обществени поръчки, е намерена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна 

сграда в гр. Монтана, находяща се на адрес: ж.к. Младост 2, бл.14, вх. А и вх. Б“, с уникален 

номер в РОП 00019-2016-0015, като на адрес: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=751316&mode=view е публикувано 

обявление за възложена поръчка, в което за изпълнител е посочен „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, като 

е публикувана и информация за възлагане на дейности на подизпълнител, осъществяващ 

http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2017/02/4.-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B8-5.pdf
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=751316&mode=view
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дейностите по изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор. На 

Профила на купувача на официалната страница на Община Монтана на адрес: 

http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2016/08/Dogovor-SMR-8.pdf е публикуван и договорът 

за възлагане на обществената поръчка, от който е видно, че подизпълнител е „ЛИДЕРПРОЕКТ“ 

ЕООД. Следователно не са налице данни в публичните регистри за този обект контрагентът на 

Община Монтана, която е Възложител на обекта, да е използвал или декларирал използването 

на подизпълнители (или под друга форма) при изпълнението на дейностите по извършване на 

СМР. Налице е несъответствие между декларираните данни и наличните в публичните регистри 

за един и същи обект, поради което комисията е възпрепятствана да направи проверка относно 

съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 

3.1.4. За декларирания обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) за 

обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 

„Надежда“, по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“ по обособена позиция: № 1 „Инженеринг (проектиране и строителство) за 

сграда с административен адрес: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. “Надежда“, бл.221“, липсва 

информация за групата на обекта и категорията на строежа, за да може комисията да установи 

дали участникът отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор: „Под „дейност за 

строителство с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката“ се разбира 

изпълнение на следните видове работи: изграждане и/или реконструкция и/или обновяване 

и/или основен ремонт на сграда обект първа група, минимум четвърта категория строеж 

съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с РЗП на 

сградата минимум 1 300 кв.м. (без в това число да са включени дейности, имащи характер на 

осъществяване на текущи ремонти).“ Не са посочени и данни дали обектът е въведен в 

експлоатация, т.е. дали строителството е изпълнено, съгласно изискването на Възложителя за 

настоящата обществена поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 15 от документацията: 

„Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по 

реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията има влязло в сила Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация.“).  

След направена справка на профила на купувача на Столична община – Район Надежда: 

http://www.zop1.bg/organization/archive/bid/1000178 и на официалния сайт на Агенцията за 

обществени поръчки, е намерена обществена поръчка предмет:  „Обновяване за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район 

„Надежда“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г. по обособени позиции: 1. 

Обособена позиция№1 - „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София,  район „Надежда“, ж.к. „Надежда2“, бл.221“. 2. 

Обособена позиция №2 – «Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 

на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.”Надежда 2“ , бл. 

http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2016/08/Dogovor-SMR-8.pdf
http://www.zop1.bg/organization/archive/bid/1000178
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221“(по обособена позиция 1)“, с уникален номер в РОП 01265-2016-0001, като на адрес: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=748005&mode=view е публикувано 

обявление за възложена поръчка, в което за изпълнител е посочен „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, но не 

са посочени подизпълнители. Няма данни за такива и в публикувания, в профила на купувача на 

Възложителя, договор за възлагане на обществената поръчка. Налице е несъответствие между 

декларираните данни и наличните в публичните регистри за един и същи обект, поради което 

комисията е възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 

3.1.5. За декларирания обект: „Реконструкция на хотелски комплекс, гр. Габрово, 

Природен парк Българка“ липсва информация за групата на обекта и категорията на строежа, за 

да може комисията да установи дали участникът отговаря на поставения от Възложителя 

критерий за подбор: „Под „дейност за строителство с предмет и обем идентични или сходни 

с тези на поръчката“ се разбира изпълнение на следните видове работи: изграждане и/или 

реконструкция и/или обновяване и/или основен ремонт на сграда обект първа група, минимум 

четвърта категория строеж съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи с РЗП на сградата минимум 1 300 кв.м. (без в това число да са включени 

дейности, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).“ Не са посочени и данни 

дали обектът е въведен в експлоатация, т.е. дали строителството е изпълнено, съгласно 

изискването на Възложителя за настоящата обществена поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 

15 от документацията: „Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията има влязло в 

сила Удостоверение за въвеждане в експлоатация.“). 
 

3.1.6. За декларирания обект: „Изграждане на детска площадка, находяща се в УПИ I, 

кв. 13 по плана на с. Руен, Община Руен, Област Бургас” липсва информация за групата на 

обекта и категорията на строежа, както и налице ли е сграда на тази детска площадка, за да 

може комисията да установи дали участникът отговаря на поставения от Възложителя критерий 

за подбор: „Под „дейност за строителство с предмет и обем идентични или сходни с тези на 

поръчката“ се разбира изпълнение на следните видове работи: изграждане и/или 

реконструкция и/или обновяване и/или основен ремонт на сграда обект първа група, минимум 

четвърта категория строеж съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи с РЗП на сградата минимум 1 300 кв.м. (без в това число да са включени 

дейности, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).“ Не са посочени и данни 

дали обектът е въведен в експлоатация, т.е. дали строителството е изпълнено, съгласно 

изискването на Възложителя за настоящата обществена поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 

15 от документацията: „Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията има влязло в 

сила Удостоверение за въвеждане в експлоатация.“).  
 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=748005&mode=view
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3.1.7. За декларирания обект: "Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски 

надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на дейности по Проект №BG16RFOP001-

2.001-0061 "Повишаване на енергийната ефективност в общинската образователна 

инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ "Звънче", липсва информация за групата на обекта 

и категорията на строежа, за да може комисията да установи дали участникът отговаря на 

поставения от Възложителя критерий за подбор: „Под „дейност за строителство с предмет и 

обем идентични или сходни с тези на поръчката“ се разбира изпълнение на следните видове 

работи: изграждане и/или реконструкция и/или обновяване и/или основен ремонт на сграда 

обект първа група, минимум четвърта категория строеж съгласно Наредба № 1 от 30 юли 

2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с РЗП на сградата минимум 1 300 кв.м. (без в 

това число да са включени дейности, имащи характер на осъществяване на текущи 

ремонти).“ Не са посочени и данни дали обектът е въведен в експлоатация, т.е. дали 

строителството е изпълнено, съгласно изискването на Възложителя за настоящата обществена 

поръчка (стр. 7 от Обявлението и стр. 15 от документацията: „Дейностите (строителството), 

се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 177 от Закона за 

устройство на територията има влязло в сила Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация.“). При направена справка в публичен регистър на въведените в експлоатация 

строежи на официалната страница на Община Берковица на адрес: 

http://www.berkovitsa.bg/useful-links/, е видно че за този обект има издадено Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация № 3  от 11.02.2019 г.  

След направена справка на официалния сайт на Община Берковица и на официалния сайт 

на Агенцията за обществени поръчки, е намерена обществена поръчка с предмет: „Инженеринг 

– проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура 

BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за обществени сгради 

на територията на град Берковица по четири обособени позиции“, с уникален номер в РОП 

00017-2016-0014, като на адрес: 

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=844364&mode=view е публикувано 

обявление за възложена поръчка, като за Обособена позиция № 4 „Инженеринг на 

обект:„Сграда на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ 

«Звънче», гр. Берковица“ за изпълнител е посочен „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, но не са посочени 

подизпълнители. Няма данни за такива и в публикувания, в профила на купувача на 

Възложителя, договор за възлагане на обществената поръчка. Налице е несъответствие между 

декларираните данни и наличните в публичните регистри за един и същи обект, поради което 

комисията е възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 

3.1.8. Участникът не е посочил всички необходими данни в Част IV, Раздел Г на 

еЕЕДОП, а именно липсва информация за обхвата на двата сертификата. По този начин 

комисията не може да установи дали участникът отговаря на поставените от Възложителя 

http://www.berkovitsa.bg/useful-links/
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=844364&mode=view


 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 
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критерии за подбор, посочени в обявлението и документацията: „Участникът да прилага 

системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалент, с предметен обхват „строителство“ или еквивалент“ и „Участникът да 

прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“ или еквивалент.“   

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставените от Възложителя критерии за подбор, участникът следва да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като допълни данни за 

обхват/предмет на посочените сертификати за внедрени системи за управление на качество и 

околната среда. 
 

3.2. В представения нов еЕЕДОП на „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по отношение 

на горното обстоятелство, се констатира следното: 
3.2.1.  Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол 

№ 1, като в представения еЕЕДОП констатираната липса е отстранена -  в Част II, Раздел А, 

буква д) на еЕЕДОП: „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за 

платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 

възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до 

национална база данни в съответната държава членка?“ участникът е отбелязал отговор 

„Да“.  

3.2.2.  Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол 

№ 1 и в новопредставения еЕЕДОП е отстранен цитираният пропуск – попълнена е информация 

за предмета на застрахователната полица „Професионална отговорност“ – „за строител със 

застрахователно покритие за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ“. Приложеното заверено копие 

на застрахователната полица потвърждава декларираната информация в еЕЕДОП. По този 

начин участникът покрива изискванията на Възложителя за настоящата обществена поръчка  по 

отношение на финансово и икономическо състояние. 

 

3.2.3. Представения от участника договор от дата 28.09.2016 г. (заедно с протоколите за 

установяване на извършени и подлежащи на заплащане СМР и фактурите към тях), сключен 

между „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е с предмет „Изпълнение 

на строително – монтажни работи за въвеждане на необходимите енергоспестяващи мерки в 

многофамилнажилищна сграда с админ. адрес: гр. Монтана ,ж.к. Младост 2, бл.14, вх. А и вх. 

Б“. Както комисията беше установила в Протокол № 1, в публичните регистри и в профила на 

купувача на Община Монтана, е публикуван Договор № 8/27.09.2016 г., сключен между 

Община Монтана и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с подизпълнител „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД с 

предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на 

многофамилна жилищна сграда в гр. Монтана находяща се на адрес: ж.к. Младост 2, бл.14, вх. 

А и вх. Б“. 

В тази връзка, от една страна е налице разминаване между представените от участника 

документи и от данните, публикувани в публичните регистри, а от друга – представения от 

участника договор е със съдържание, от което може да бъде направен обоснован извод, че 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е участвал в изпълнението на Договор № 
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8/27.09.2016г., сключен между Община Монтана и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с подизпълнител 

„ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД, т.е. договор от 28.09.2016 г. е договор за подизпълнение съгласно 

определението, дадено в §2, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

 

3.2.4.  Представения от участника договор от дата 23.08.2016 г. (заедно с протоколите за 

установяване на извършени и подлежащи на заплащане СМР и фактурите към тях), сключен 

между „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е с предмет: 

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради 

на територията на Столична община, район „Надежда“, по „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по обособена позиция: № 1 

„Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, 

р-н „Надежда“, ж.к. “Надежда“, бл. 221“. Както комисията беше установила в Протокол № 1, 

в публичните регистри и в профила на купувача на Столична община – Район „Надежда“, е 

публикуван Договор № РНД16–ДГ55/19.08.2016 г., сключен между Столична община – Район 

„Надежда“ и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД със същия предмет: „Инженеринг (проектиране и 

строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Надежда“, по „Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради“ по обособена позиция: № 1 „Инженеринг (проектиране и 

строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. 

“Надежда“, бл. 221“. 

В тази връзка, от една страна е налице разминаване между представените от участника 

документи и от данните, публикувани в публичните регистри, а от друга – представения от 

участника договор е със съдържание, от което може да бъде направен обоснован извод, че 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е участвал в изпълнението на Договор № РНД16–

ДГ55/19.08.2016 г. сключен между Столична община – Район „Надежда“ и „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД, т.е. договор от 23.08.2016 г. е договор за подизпълнение съгласно определението, дадено 

в §2, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

 

3.2.5.  В новопредставения еЕЕДОП първоначално посоченият обект: „Реконструкция 

на хотелски комплекс, гр. Габрово, Природен парк Българка“ вече не е деклариран като 

изпълнена дейност с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. 

 

3.2.6.  В новопредставения еЕЕДОП първоначално посоченият обект: „Изграждане на 

детска площадка, находяща се в УПИ I, кв. 13 по плана на с. Руен, Община Руен, Област 

Бургас” вече не е деклариран като изпълнена дейност с предмет и обем идентични или сходни с 

тези на поръчката. 

 

3.2.7. Представения от участника договор от дата 09.05.2018 г. (заедно с протоколите за 

установяване на извършени и подлежащи на заплащане СМР и фактурите към тях), сключен 

между „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е за изпълнение на: 

„Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 

изпълнение на дейности по Проект №BG16RFOP001-2.001-0061 "Повишаване на енергийната 

ефективност в общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ 

"Звънче", гр. Берковица“.  Както комисията беше установила в Протокол № 1, в публичните 

регистри и в профила на купувача на Община Берковица е публикуван Договор № 

BG16RFOP001-2.001-0061-C0-S-01, Рег. № 143/19.04.2018 г., сключен между Община 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 
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никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР           

 31 / 67 

Берковица и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД със същия предмет: "Инженеринг-проектиране, 

упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на дейности по 

Проект №BG16RFOP001-2.001-0061 "Повишаване на енергийната ефективност в общинската 

образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ "Звънче", гр. Берковица“.  

В тази връзка, от една страна е налице разминаване между представените от участника 

документи и от данните, публикувани в публичните регистри, а от друга – представения от 

участника договор е със съдържание, от което може да бъде направен обоснован извод, че 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е участвал в изпълнението на Договор № 

BG16RFOP001-2.001-0061-C0-S-01, Рег. № 143/19.04.2018 г., сключен между Община 

Берковица и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, т.е. договор от 09.05.2018 г. е договор за подизпълнение 

съгласно определението, дадено в §2, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

3.2.8.  Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол 

№ 1 и в представения еЕЕДОП посоченият пропуск е отстранен – в Част IV, раздел Г на 

еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може да представи валидни сертификати 

за: внедрена система за управление на качеството и сертификат за внедрена система за 

управление на околната среда, с обхват на сертификация на двата сертификата – 

“Строителство и ремонт на жилищни и нежилищни сгради и прилежащата им 

инфраструктура. Пътно строителство. Строителство на преносни и разпределителни 

тръбопроводи, електрически и далекосъобщителни мрежи. Изграждане на електрически, 

водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации. Хидро и 

топлоизолации.“ По този начин участникът покрива минималните изисквания за технически и 

професионални способности, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка 

относно прилагане на  системи за управление на качеството и за опазване на околната среда. 

 

С оглед констатациите по т. 3.2.3., т. 3.2.4. и т. 3.2.7. комисията взе следните решения: 

1. На основание чл. 104, ал. (5) от ЗОП и чл. 54, ал. (13) от ППЗОП да поиска от Община 

Монтана информация относно следното: 

1.1. Ангажирано ли е в изпълнението на Договор № 8/27.09.2016 г., сключен между 

Община Монтана и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с подизпълнител „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД, 

дружество, различно от избрания изпълнител и посочения подизпълнител, в резултат на 

проведените процедури? Ако да – кое дружество, на какво основание, за изпълнението на какви 

дейности и за какъв период? 

1.2. „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД участвало ли е по някакъв начин в 

изпълнението на дейностите по обществена поръчка с предмет:  „Въвеждане на необходимите 

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Монтана, ж.к. Младост 2, бл. 14, вх. А и вх. Б“? Ако да – на какво основание, за изпълнението 

на какви дейности и за какъв период? 

 

2. На основание чл. 104, ал. (5) от ЗОП и чл. 54, ал. (13) от ППЗОП да поиска от Столична 

община – Район „Надежда“ информация относно следното: 

2.1. Ангажирано ли е в изпълнението на Договор № РНД16–ДГ55/19.08.2016 г. сключен 

между Столична община – Район „Надежда“ и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, дружество, различно от 
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избрания изпълнител в резултат на проведената процедура? Ако да – кое дружество, на какво 

основание, за изпълнението на какви дейности и за какъв период? 

2.2. „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД участвало ли е по някакъв начин в 

изпълнението на дейностите по обществена поръчка с предмет: "Инженеринг (проектиране и 

строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Надежда“, по „Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради“ по обособена позиция: № 1 „Инженеринг (проектиране и 

строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. 

“Надежда“, бл.221“? Ако да – на какво основание, за изпълнението на какви дейности и за 

какъв период? 
 

3. На основание чл. 104, ал. (5) от ЗОП и чл. 54, ал. (13) от ППЗОП да поиска от Община 

Монтана информация относно следното: 

3.1. Ангажирано ли е в изпълнението на Договор № BG16RFOP001-2.001-0061-C0-S-01, 

Рег. № 143/19.04.2018 г., сключен между Община Берковица и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, 

дружество, различно от избрания изпълнител в резултат на проведените процедури? Ако да – 

кое дружество, на какво основание, за изпълнението на какви дейности и за какъв период? 

3.2. „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД участвало ли е по някакъв начин в 

изпълнението на дейностите по обществена поръчка с предмет:  "Инженеринг - проектиране, 

упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на дейности по 

Проект № BG16RFOP001-2.001-0061 "Повишаване на енергийната ефективност в 

общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ "Звънче", гр. 

Берковица“? Ако да – на какво основание, за изпълнението на какви дейности и за какъв 

период? 
 

4. На основание чл. 104, ал. (5) от ЗОП и чл. 54, ал. (13) от ППЗОП до поиска от 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД разяснение по следните въпроси: 

4.1. Какво е участието на „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в изпълнението на 

Договор № 8/27.09.2016 г., сключен между Община Монтана и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с 

подизпълнител „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД? 

4.2. Какво е участието на „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в изпълнението на 

Договор № РНД16–ДГ55/19.08.2016 г., сключен между Столична община – Район „Надежда“ и 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД? 

4.3. Какво е участието на „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в изпълнението на 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0061-C0-S-01, Рег. № 143/19.04.2018 г., сключен между 

Община Берковица и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД? 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

12:30 часа на 22.11.2019 г., като възложи на Председателя на комисията да подготви и 

изпрати запитвания до горепосочените адресати за предоставяне на информация и/или 

разяснения и насрочи следващото заседание да се проведе след получаване на отговор от 

тях.  

 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------------ 
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На 03.12.2019 г. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

Председателят на комисията е изпратил запитвания с посочените по-горе искания за 

разяснения, както следва: 

- До Община Монтана с изх. № 33 00 – 1627 от 22.11.2019 г.; 

- До Столична община – Район „Надежда“ с изх. № 33 00 – 1628 от 22.11.2019 г.; 

- До Община Берковица с изх. № 33 00 – 1626 от 22.11.2019 г.; 

- До „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с изх. № 70 00 – 640 от 22.11.2019 г. 

 

В деловодството на Общинска администрация са постъпили писма, с които е предоставена 

исканата информация, както следва: 

1. Разяснение от Община Монтана с изх. № 08-00-251826.11.2019 г., заведено в 

деловодната система на Община Вършец с вх. № 33 00-1627-(1) от 29.11.2019 г., с което на 

поставените по-горе въпроси е даден следния отговор: „…След извършен проверка не бе 

установено участието на „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в проведената процедура, 

както и в община Монтана няма данни от които да е видно, че дружеството е изпълнявало 

дейности свързани с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на 

необходимите енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Монтана, ж.к. Младост 2, бл. 14, вх. А и вх. Б.“ 

 

2. Разяснение от Столична община – Район „Надежда“ с изх. № РНД19-ДИ09-4/1 от 

27.11.2019 г., заведено в деловодната система на Община Вършец с вх. № 33 00-1628-(1) от 

27.11.2019 г., с което на поставените по-горе въпроси е даден следният отговор: „…Кметът на 

СО-район „Надежда“, в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, 

не е възлагал допълнителни строително – монтажни дейности във връзка с изпълнение на 

проектиране и строителство по договор с предмет: "Инженеринг (проектиране и 

строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Надежда“, по „Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради“ по обособена позиция: № 1 „Инженеринг (проектиране и 

строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. 

“Надежда“, бл.221“ извън договореното, посочено в същия. Страна по цитирания договор е 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД. Посоченото от Вас дружество – „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД не фигурира като подизпълнител нито в офертата, депозирана от „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД за участие в процедурата, нито в горецитирания договор, сключен впоследствие. 

Документите в отделните етапи на строителството, както и платежните документи, 

свързани с разплащането на отделните дейности, са подписвани и издавани от 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД. Евентуално участие на „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в 

изпълнението на дейностите по договор № РНД16-ДГ55/19.08.2016 г. по описа на СО-район 

„Надежда“ е извършено без знание и разрешение от страна на възложителя.“ 

 

3. Разяснение от Община Берковица с изх. № ЕФПП-04-00-9(177) от 29.11.2019 г., 

заведено в деловодната система на Община Вършец с вх. № 33 00 – 1658 от 29.11.2019 г., с 

което на поставените по-горе въпроси е даден следния отговор: „…За изпълнител на 

обществената поръчка е избрана фирма „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и сключен договор за 

инженеринг № BG16RFOP001-2.001-0061-C0-S-01, Рег. № 143/19.04.2018 г. на община 
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Берковица. Като участник в процедурата „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД е декларирало, че ще ползва 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор по отношение на 

проектиране и авторски надзор, както и че няма да възлага на трети лица изпълнението на 

част от поръчката и няма да ползва подизпълнители. Видно от констатираното и от Вас 

обстоятелство е, че никъде в сключения между Община Берковица и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 

договор за инженеринг не фигурира „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, нито като 

подизпълнител, нито като какъвто и да е друг субект, с който изпълнителят да способства 

изпълнението на договора за инженеринг.“ 

 

4. Разяснение от „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с вх. № 70 00-665 от 02.12.2019 г.– 

на поставените въпроси е отговорено по следния начин: „…С представените допълнителни 

документи и коригиран ЕЕДОП сме приложили доказателства за отношенията на 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, което дружество е 

изпълнител по трите процедури по ЗОП с възложители община Монтана, Столична община – 

р-н „Надежда“ и община Берковица. Извършеното СМР на обектите и участието на 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД се установява от приложените документи. 

Категоризацията на обектите е описана както в ЕЕДОП, така и в националните публични 

регистри…“ Следва описание на дейностите, които участникът е извършил на трите обекта, 

категориите на строежите, датите на приключване и описание на приложените документи, 

представени в срока по чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. 

 

След като се запозна с постъпилите разяснения и информация, комисията стига до 

следните заключения: 

От така дадените разяснения от участника „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за 

комисията е безспорно, че представените договори, сключени между него и „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД, могат да бъдат определени като договори за подизпълнение по смисъла на §2, т. 5 от ДР 

на ЗОП – възмездни договори, сключени между изпълнителя („ИНТЕРХОЛД“ ЕООД) и едно 

или повече лица („ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД) за изпълнението на една или повече 

дейности от възложени обществени поръчки с обект строителство. 

Законовото определение за подизпълнител се съдържа в §2, т. 34 от ДР на ЗОП, а именно: 

„Подизпълнител“ е трето лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета 

на обществената поръчка. В законовото определение не се съдържа индикация за момента, в 

който лицето дава своето съгласие. По аргумент от чл. 66, ал. (1) и ал. (14) от ЗОП, това може да 

стане, както при подаване на офертата, така и по време на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. При всички случаи обаче подизпълнителят следва да отговаря на 

критериите за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълнява и за него не 

следва да са налице основания за отстраняване от процедурата.  

Дали един договор е договор за подизпълнение не зависи от начина, по който го назовават 

или определят страните, а от това дали покрива съдържанието, което законодателят е вложил 

при използването на термина „договор за подизпълнение“. В зависимост от предмета на 

обществената поръчка и включените в нея дейности, подлежащи на изпълнение, „договор за 

подизпълнение“ може за бъде всеки един от предвидените в ЗЗД договори. 

Информацията, получена от Община Монтана, Столична община – Район „Надежда“ и 

Община Берковица, в качеството им на възложители на обществените поръчки, които 

участникът декларира като изпълнени от него с цел покриване критериите за подбор по 

настоящата обществена поръчка, съвпада с общодостъпната информация в официалния 
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регистър на АОП и на профилите на купувача на тези общини, а именно, че при изпълнението 

на цитираните по-горе обществени поръчки е бил ангажиран единствено изпълнителят по тези 

договори – „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД. 

Доколкото от една страна „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е декларирал 

извършването на строителство, попадащо в обхвата на възложени на друго лице обществени 

поръчки, а от друга се установи, че участникът не е посочен като подизпълнител в 

общодостъпната информация в официалния регистър на АОП и при възложителите липсват 

данни или отричат наличие на подизпълнение, посоченото разминаване е фактическото 

основание, което обосновава прилагането на хипотезата на разпоредбата на чл. 54, ал. (1), т. 5, 

буква „а“ от ЗОП, съгласно която възложителят отстранява от процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, когато е установено, че е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението 

на критериите за подбор, в настоящия случай – във връзка с удостоверяване съответствие с 

поставения критерий за подбор по отношение на опит. 

На основание чл. 57, ал. (5) от ЗОП доказателствата за отстраняване на участника на 

основание чл. 54, ал. (1), т. 5, буква „а“ от ЗОП са: 

1) Писмо от Община Монтана с изх. № 08-00-251826.11.2019 г., заведено в деловодната 

система на Община Вършец с вх. № 33 00-1627-(1) от 29.11.2019 г.; 

2) Договор № 8/27.09.2016 г., сключен между Община Монтана и „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД с подизпълнител „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД, публикуван на Профила на купувача на 

официалната страница на Община Монтана на адрес: http://www.montana.bg/wp-

content/uploads/2016/08/Dogovor-SMR-8.pdf; 

3) Обявление за възложена поръчка на Община Монтана, публикувано на адрес: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=751316&mode=view; 

4) Писмо от Столична община – Район „Надежда“ с изх. № РНД19-ДИ09-4/1 от 

27.11.2019 г., заведено в деловодната система на Община Вършец с вх. № 33 00-1628-(1) от 

27.11.2019 г.; 

5) Договор № РНД16–ДГ55/19.08.2016 г. сключен между Столична община – Район 

„Надежда“ и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, публикуван на Профила на купувача на официалната 

страница на СО – Район „Надежда“ на адрес: http://www.zop1.bg/organization/archive/bid/1000178 

6) Обявление за възложена поръчка на Столична община – Район „Надежда“, 

публикувано на адрес: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=748005&mode=view 

7) Писмо от Община Берковица с изх. № ЕФПП-04-00-9(177) от 29.11.2019 г., заведено 

в деловодната система на Община Вършец с вх. № 33 00 – 1658 от 29.11.2019 г.; 

8) Договор № BG16RFOP001-2.001-0061-C0-S-01, Рег. № 143/19.04.2018 г., сключен 

между Община Берковица и „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, публикуван на Профила на купувача на 

Община Берковица на адрес: http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=4586; 

9) Обявление за възложена поръчка на Община Берковица, публикувано на адрес: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=844364&mode=view 

 

В допълнение следва да се отбележи и че от посочените пет обекта, които първоначално 

участникът е декларирал с цел покриване изискванията на Възложителя по отношение 

технически и професионални способности – а именно опит в изпълнението на дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на 

подаване на офертата, не остава нито един, който да удостоверява покриването на този 

критерий за подбор (два от обектите вече не са декларирани в новопредставения еЕЕДОП, а за 

http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2016/08/Dogovor-SMR-8.pdf
http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2016/08/Dogovor-SMR-8.pdf
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=751316&mode=view
http://www.zop1.bg/organization/archive/bid/1000178
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=748005&mode=view
http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=4586
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=844364&mode=view
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останалите три са налице противоречия между представените от участника документи и 

данните, посочени от възложителите на тези обществени поръчки). С оглед гореизложеното, 

комисията счита, че участникът не е доказал съответствие с поставения от Възложителя 

критерий за подбор по чл. 63, ал. (1), т. 1, буква „а“ от ЗОП, а офертата на участника се явява 

неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като е подадена от участник, който не 

отговаря на поставените критерии за подбор. По същество тези констатации обосновават 

прилагането на хипотезата на разпоредбата на чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, според 

която възложителят отстранява участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор. 

Констатираните несъответствия следва да бъдат счетени  и за неизпълнение на указанията 

на комисията за отстраняване на установени от нея в представения първоначално от 

икономическия оператор еЕЕДОП липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с 

изискванията към критериите за подбор в процедурата, одобрени от Възложителя, които 

обстоятелства правят непълна офертата на участника, подадена за участие в настоящата 

процедура, едновременно с което и неотговаряща на поставените от Възложителя критерии 

за подбор и предварително обявените условия по поръчката. 
 

Обсъдените обстоятелства по-горе, както съвкупно, така и на самостоятелно 

основание обосновават комисията да предложи на Възложителя участникът 

„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на 

основание чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, тъй като участникът не е доказал 

съответствие с поставения от Възложителя критерий за подбор по чл. 63, ал. (1), т. 1, буква 

„а“ от ЗОП и на основание чл. 54, ал. (1), т. 5, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил 

документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване изпълнението на критериите за 

подбор. 

На основание чл. 56, ал. (1) от ППЗОП техническото предложение на участника няма 

да бъде разгледано. 

 

 

 В деловодството на Община Вършец са постъпили документи с вх. № 70 00-655 от 

27.11.2019 г. от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, с което участникът уведомява за промяна в следните 

обстоятелства: 

 Заличено е Михаил Огнянов Михайлов като Управител на дружеството; 

 Новият Управител на дружеството е Огнян Михайлов Петков; 

 Дружеството се представлява пред трети лица самостоятелно от Управителя Огнян 

Михайлов Петков. 

 

Приложен e еЕЕДОП, в който са отразени новонастъпилите обстоятелства. 

След извършен преглед на информацията в еЕЕДОП на участника, комисията взе 

единодушно решение да приеме за сведение постъпилите допълнителни документи и да ги 

приложи към досието на обществената поръчка. 

 
 

II. В обобщение, въз основа на така направените констатации и обосновани от нея 

изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи, 

относими към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за 
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целите на настоящата процедура в обявлението и документацията за участие, комисията 

реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

 

1. Участник „НСК СОФИЯ“ ЕООД  

2. Участник „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД  
 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

16:30 часа на 03.12.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 05.12.2019 

г. от 10:00 часа. 

 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------------ 

 

На 05.12.2019 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

III. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, изискванията на Техническата спецификация и действащите нормативни 

документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, 

предмет на поръчката. На основание чл. 56, ал. (2) от ППЗОП, комисията проверява дали 

същото е подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, 

документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. При проверката, 

комисията констатира следното: 
 

 

4. Участник „НСК СОФИЯ“ ЕООД 

Техническото предложение на участника съдържа следните предложения: 

1. Техническо предложение. 

2.  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

3.Линеен график  

4.Диаграма на работната ръка 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи 

нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, 

както следва: 

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 

(осем) години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи 

на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 (пет) години; 
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- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради – 5 (пет) години; 

- за дейности по чл. 20, ал. 4, т. 8 – 2 (две) години. 

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация на обекта.  

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи 

ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-

02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015 г. Съответствието се 

установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и 

проекта.  

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

7. Предлага срок за изпълнение на поръчката  6 (шест) месеца, който започва от датата на 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето 

на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството). 

8.Предлага следния екип, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата 

обществена поръчка, притежаващ професионална квалификация, както следва: 

8.1. Ръководител обект- експерт, притежаващ образователна квалификация – магистър, 

строителен инженер ПГС, специалност ПГС (диплом №000360/1993 от УАСГ, гр. София), 

придобита професионална компетентност като ръководител обект, както следва: 

Професионален опит като Ръководител обект: 

1.Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, 

вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на 

Административен съд (строеж от I група, Ш-та категория по ЗУТ). 

2.Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по 

време на строителството) за обновяване на енергийната ефективностна многофамилни 

жилищни сгради на територията на община Провадия, За Обособна позиция №4 - "Обновяване 

на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес 

гр.Провадия, ул. Цар Освободител № 132".(строеж от I група,VI-та категория по ЗУТ). 

3.Проектиране, упражняване на авторски надзор и ' изпълнение на СМР на многофамилни 

жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност”, позиция 7 

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Спартак“, 

ул.Георги Кочев №14, гр. Плевен (строеж от I група, III категория по ЗУТ). 

4.„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова 

дирекция "Черноморски район", гр. Варна" финансиран от Националния доверителен екофонд и 

съфинансирани от МОСВ“ (строеж от I група, IV категория по ЗУТ). 
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5.Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по 

обособени позиции: за обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Габрово, 

кв. Русевци, блок № 5, ул. „Найден Геров“№ 58, 60, 62, 64“ (строеж от I група, III категория по 

ЗУТ). 

Референция № 13/25.09.2019 г. на НСК София ЕООД в полза на Дионисий Бончев Петров, 

предложен за Ръководител обект. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на Дионисий Бончев Петров, предложен за Ръководител 

на обект, комисията установи: 

За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификационна степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Ръководител на обект” при изпълнението на  1 обект първа група, първа категория и 3 обекта 

първа група, трета категория и 2 обекта първа група, четвърта категория. 

8.2 „Технически ръководител“ - участника е предложил експерт притежаващ 

образователна степен „магистър”, специалност Транспортно строителство – пътно строителство 

(диплом №007077/1984, ВИАС София). 

Професионален опит като Технически ръководител: 

1.Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, 

вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на 

Административен съд (строеж от 1 група, Ш-та категория по ЗУТ). 

2.Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по 

време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на община Провадия, За Обособена позиция №4 - "Обновяване 

на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес 

гр.Провадия, ул. Цар Освободител № 132" (строеж от 1 група,VI-та категория по ЗУТ). 

3.Проектиране, упражняване на авторски надзор и ' изпълнение на СМР на многофамилни 

жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност”, позиция 7 

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Спартак“, 

ул.Георги Кочев №14, гр. Плевен (строеж от I група, III категория по ЗУТ). 

4.„Доизграждане на физкултурен салон и топла връзка към 199 ОУ на територията на 

Столична община - район „Подуяне” ( строеж от I група, IV категория по ЗУТ). 

5.„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и 

изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни 

сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ’’Региони в растеж” 2014-

2020г.” по Обособена позиция №5 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №7 в гр. Златоград” (строеж I група, IV 

категория по ЗУТ). 

Референция № 16/25.09.2019 г. на НСК София ЕООД в полза на  Александър Георгиев 

Босилков,  предложен за Технически ръководител. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на Александър Босилков, предложен за технически 

ръководител, комисията установи: 
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За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификационна степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Технически ръководител” при изпълнението на 3 обекта първа група, трета категория и 2 

обекта първа група, четвърта категория. 

Относно изискването на Възложителя лицето предложено за технически 

ръководител да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„а“ от ЗКС, комисията 

установи, че участникът не е представил информация и документи удостоверяващи, че 

лицето отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„а“ от ЗКС. 

Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка 

на офертите, за техническия ръководител е посочено, че следва да отговаря на 

изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„а“ от ЗКС. В чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„а“ от ЗКС е 

предвидено, че в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните 

изисквания: разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори: за техническо 

ръководство на строежите. Т.е. посоченият от участника технически ръководител 

следвало да бъде нает по трудов договор. Такава информация не се съдържа в таблицата в 

т. 8 от техническото предложение, както и не е представено доказателство, каквото 

изискване на възложителя е посочено в т.9 от образеца на техническо предложение. 

8.3. „Специалист - контрол на качеството“ - участника е предложил експерт 

притежаващ -  Средно-специално образование с четиригодишен курс на обучение, Техник по 

строителство и архитектура; Специалност: Строителство и архитектура (диплом 

№002353/1976г.; ТС „Георги Димитров“, гр. Стара Загора); Специалист контрол по 

качеството - Удостоверение за отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност, с №2217/08.05.2019г., издадено от „Вега Василеви“ 

ЕООД, гр. Ловеч; валидно до 07.05.2020г. 

Професионален опит като Специалист контрол по качеството: 

1.Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, 

вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на 

Административен съд ( строеж от 1 група, Ш-та категория по ЗУТ). 

2.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Многопрофилна болница за 

активно лечение, намираща се в град Павликени, финансирано от Националния доверителен 

фонд (строеж от I група, IV-та категория по ЗУТ). 

3.Доизграждане на физкултурен салон и топла връзка към 199 ОУ на територията на 

Столична община - район „Подуяне” (строеж от I група, IV категория по ЗУТ). 

4.Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни 

жилищни  сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност”, позиция 7 

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Спартак“, 

ул.Георги Кочев №14, гр. Плевен (строеж от 1 група, III категория по ЗУТ). 

5.„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова 

дирекция "Черноморски район", гр. Варна" финансиран от Националния доверителен екофонд и 

съфинансирани от МОСВ“ ( строеж от I група, IV категория по ЗУТ). 

Референция № 11/25.09.2019 г. на НСК София ЕООД в полза на Антон Иванов Богданов, 

предложен за специалист контрол по качеството. 
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Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на Антон Иванов Богданов, предложен за специалист 

контрол по качеството, комисията установи: 
За предложения експерт участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификационна степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Специалист контрол по качеството” при изпълнението на 3 обекта първа група, трета 

категория и 2 обекта първа група, четвърта категория. 

Относно изискването на Възложителя, лицето предложено за Специалист контрол 

по качеството да  отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от ЗКС, комисията 

установи, че участникът не е представил информация и документи удостоверяващи, че 

лицето отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„б“ от ЗКС. 

Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка 

на офертите, за специалиста по контрол на качеството е посочено, че следва да отговаря 

на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„б“ от ЗКС. В чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„б“ от ЗКС е 

предвидено, че в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните 

изисквания: разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори: за контрол 

върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Т.е. 

посочения от участника специалист по контрол на качеството следвало да бъде нает по 

трудов договор. Такава информация не се съдържа в таблицата в т.8 от техническото 

предложение, както и не е представено доказателство, каквото изискване на 

възложителя е посочено в т.9 от образеца на техническо предложение. 

8.4 Специалист по ЗБУТ – участника е предложил експерт притежаващ образование  -  

Средно-специално образование, Строителен техник (диплом №003602/2006г. от Строителен 

техникум „Хр.Ботев“, гр.София).  

Удостоверение съгласно Наредба №2 от 22.03.2004г. с №2160/29.01.2019г. изд. от „Вега - 

Василеви“ ЕООД, гр. Ловеч, валидно до 28.01.2020г.. Удостоверение съгласно Наредба №РД-

07-2 от 16.12.2009г. с №25-3/22.03.2019г. издадено от „Екс Мед Консулт“ гр. София, валидно до 

21.03.2020г. 

Професионален опит като Специалист ЗБУТ: 

1.Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по 

време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на община Провадия, За Обособена позиция №4 - "Обновяване 

на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес 

гр.Провадия, ул. Цар Освободител № 132"(строеж от I група,VI-та категория по ЗУТ). 

2.Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни 

жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност”, позиция 7 

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Спартак“, 

ул.Георги Кочев №14, гр. Плевен (строеж от I група, III категория по ЗУТ). 

3.„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова 

дирекция "Черноморски район", гр. Варна" финансиран от Националния доверителен екофонд и 

съфинансирани от МОСВ (строеж от I група, IV категория по ЗУТ). 
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4.„Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по 

обособени позиции: за обособена позиция № 1 „Сграда е административен адрес гр. Габрово, 

кв. Русевци, блок № 5, ул. „Найден Геров“ № 58, 60, 62, 64“(строеж от I група, III категория по 

ЗУТ). 

5.„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и 

изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни 

сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ’’Региони в растеж” 2014-

2020г.” по Обособена позиция №5 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №7 в гр. Златоград”(строеж I група, IV 

категория по ЗУТ). 

Референция № 14/25.09.2019 г. на НСК София ЕООД в полза на Светозар Начков Накев, 

предложен за специалист по ЗБУТ. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на Светозар Накев, предложен за „Специалист по ЗБУТ“, 

комисията установи: 

За предложения експерт участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификационна степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Специалист по ЗБУТ” при изпълнението на 3 обекта първа група, трета категория и 2 обекта 

първа група, четвърта категория 

Относно изискването на Възложителя, лицето предложено за Специалист по ЗБУТ 

да  отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС, комисията установи, че 

участникът не е представил информация и документи удостоверяващи, че лицето 

отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„в“ от ЗКС. 

Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка 

на офертите, за специалиста по ЗБУТ е посочено, че следва да отговаря на изискванията 

на чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС. В чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„в“ от ЗКС е предвидено, че в 

регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания: разполагат с 

необходимия персонал, нает по трудови договори: за контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд. Т.е. посочения от участника Специалист по 

ЗБУТ следвало да бъде нает по трудов договор. Такава информация не се съдържа в 

таблицата в т.8 от техническото предложение, както и не е представено 

доказателство, каквото изискване на възложителя е посочено в т.9 от образеца на 

техническо предложение. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за наличие на 

минимално изискуеми елементи съгласно образеца на техническо предложение 

1.Минимално изискуем елемент 1 

ЦИТАТ: „Предлаганата организация на строителната площадка, както в периода на 

подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското 

строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните 

продукти, съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички 
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видове СМР, относима за конкретния строеж — предмет на настоящата обществена 

поръчка (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния, 

обхват и характерни особености)“. 

1.1 При прегледа на техническото предложение на участника „НСК София“ ЕООД 

комисията установи следното: 

Участникът е предложил организация на строителната площадка в ЦИТАТ: „раздел I 

„ПРЕДЛАГАНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА“, като са предложени 

три етапа на изпълнение на обекта:  

Етап 1  – подготвителни дейности – мобилизация,  

Към разглежданата точка участникът е предвидил „Организация на етапа на 

подготовка на строителната площадка и доставка на материали, с която се цели успешно 

стартиране на строителните дейности“. „Дейността включва всички мероприятия по 

подготовка за строителството. Започва се с изпълнение на временното строителство. 

Обектът е разположен в самостоятелен парцел. За зареждане с материали и достъп на 

механизация ще се използват съществуващите входове и подходи“. 

В т.1.1 Организацията на временното строителство. 

Към разглежданата точка участникът е предвидил:  

„Преди започването на строителството (след подписване на Протокол за откриване на 

строителната площадка), ще изградим временната си строителна база, която ще осигури 

нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа 

медицинска помощ, складиране на материали и оборудване, гариране на строителна 

механизация и др. подобни.“. 

„Преди започването на постоянната работа на строителната площадка, като 

Изпълнител ще извършим подготвителни дейности (временна работа) на обекта, като 

определим и поставим следните параметри и съоръжения: 

• Граници на обекта  

•  Временни съоръжения  

•  Временен офис на Изпълнителя  

•  Санитарни съоръжения   

• Водоснабдяване и Електроснабдяване“. 

В т.1.2, организацията на строителната площадка. 

Към разглеждана точка участникът е предвидил: 

„Строително - монтажните работи на обекта се извършват съгласно утвърден от 

Възложителя подробен линеен график за изпълнение на дейностите. 

Всички строително - монтажните работи се изпълняват от комплексни бригади със 

специалисти притежаващи необходимата квалификация и правоспособност.“. 

„За безопасното изпълнение на строителния процес ще осигурим работно облекло и 

лични предпазни средства, като ги съобразим със спецификата на работите изпълнявани от 

различните работници. Ще инструктираме работниците и служителите според 

изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.“. 

Етап II –  изпълнение на строително-монтажни работи. 

Към разглеждания етап участникът е предвидил: 

„Предвидените строителни работи ще бъдат изпълнени при спазване на техническите 

норми в строителството и на действащата нормативна уредба. 

Работата на „НСК София“ ЕООД, ако бъде избран за Изпълнител, ще включва, но няма 
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да бъде ограничена, до подсигуряване на цялата работна ръка, площадка, съоръжения и 

материали, необходими за изпълнението на цялото задание и разчистване на обекта; 

отстраняване и транспортиране на отпадъчния материал; отстраняване на всички 

неподходящи материали и подобни; почистване на обекта и всички свързани с това 

предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както се изискват от 

Възложителя. 

За изпълнение на СМР за реализация на настоящия обект, фирма „НСК София“ ЕООД 

ще приложи комплекс от мерки и спазване на технологични правила и норми, с които ще се 

постигне основната цел, а именно успешно и качествено изпълнение на предвидените СМР.“. 

 

Етап III – Заключителни дейности – Демобилизация и предаване на обекта.  

Към разглеждания етап участникът е предвидил: 

„Дейностите по завършване на обекта обхващат последните дни от договора и включва 

окончателното изчистване на строителната площадката и околното пространство, 

демобилизация на временната база, цялото строително оборудване и останали материали. 

След окончателното завършване на строителната дейност ще възстановим 

естетическият вид на използваните площадки и евентуалните щети на околната среда, 

възникнали от транспорта и съхраняването на материалите или строителната дейност.“. 

Посочил е още: 

 Изисквания при изготвяне на екзекутивна документация 

 Предаване на обекта 

 Приемане и отчитане на строителството 

т.4 Организация на доставките и складирането на материали 

т.4.1 Организация и контрол по време на изпълнение на строително - монтажните 

работи. 

Участникът е посочил „Контрол на качеството се осъществява при завършването на 

всяка технологична операция, както и по определените работни места в процеса на 

извършване на строително- монтажните работи.“. 

„Контролът на влаганите в ремонта и обновяването строителни продукти се 

осъществява от Специалист по контрол на качеството. Посоченият в схемите ред и 

последователност са валидни за всички доставяни на обекта оборудване и материали. 

Представени са схеми на доставки. 

Участникът е посочил, че разполага с внедрена Система за управление на качеството 

ISO 9001:2015. 

 т.4.2 Организация и текущ контрол, начин на доставка и складиране на строителните 

материали,  

Участникът е разработил още: 

А. Организационна схема и подход в етапа на доставка на материалите, 

Б.Действия за своевременна подмяна на материали, по искане на Възложителя при 

установени несъответствия, с цел постигане на необходимото качество. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

2.Минимално изискуем елемент 2  
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Предлаганата от участника организация на работа на инженерно-техническия 

(ръководен) състав, начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, 

които са необходими за изпълнение на възложеното строителство. 

2.1 При прегледа на техническото предложение на участника „НСК София“ ЕООД 

комисията установи  следното: 

Участникът е разработил ЦИТАТ: II.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА - ЕКИПА ЗА 

СТРОИТЕЛСТВО.  

ЦИТАТ: „За правилното протичане на всички дейности от наша страна, като 

евентуален Изпълнител сме предвидили следния екип за етапа на строителство: 

*  Ръководител екип; 

*  Технически ръководител; 

*  Специалист по контрол на качеството; 

*  Специалист по ЗБУТ 

*  Работни групи (за съответните видове работи) 

*  Общи работници“. 

т. 1.1 Организация по време на строителството. Обяснение на последователността на 

изпълнение на дейностите,  

В изложението на разглежданата точка, участникът е описал 

 а/ Метод на последователно изпълнение  

 б/ Метод на паралелното изпълнение  

 в/ Метод на изпреварващо изпълнени 

т. 1.2 Организация и координация на работните звена, възможности за едновременна 

работа на отделните работни звена. 

т. 1.3 Разпределение на експертите и ресурсите по време на изпълнение на СМР. 

Отговорности и задължения на експертния състав. 

Участникът е посочил: 

„В състава на всяка работна група за изпълнение на обекта, влизат следните основни 

работни звена: 

•  Работен екип „Демонтажни работи“ 

•  Работен екип „Изолационни работи“ 

•  Работен екип „Покривни работи“ 

•  Работен екип „Монтаж на дограма“ 

•  Работен екип „Монтаж на детски съоръжения и др.“ 

•  Работен екип „Зидаро-мазачи“ 

•  Работен екип „Ел. инсталации” 

•  Работен екип „ВиК инсталации” 

•  Работен екип „Настилки“ 

•  Работен екип „Довършителни работи“ / измазване, шпакловки, боядисване и др./ 

•  Работен екип „Общи работници” 

и е окомплектована с необходимата механизация, инструменти, измервателни уреди, 

пособия и ЛПС, надхвърляща изискваната на поръчката.“. 

„За провеждане на строителния процес предвиждаме следния инженерно-технически 

(ръководен) екип в състав: 

•  Ръководител екип; 
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•  Технически ръководител; 

•  Специалист по контрол на качеството; 

•  Длъжностно лице по безопасност и здраве;“. 

Представена е схема на структурата на персонала. 

Участникът е разработил още: 

 т. 2.1 Разпределение на отговорностите на ръководния състав, 

 т. 2.2 Начини на комуникация и координация между членовете на екипа и всички 

участници в строителството. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

3.Минимално изискуем елемент 3 

Предлаганата от Участника технологична последователност за изпълнението на всички 

видове СМР, включени в предмета на поръчката; 

3.1.При прегледа на техническото предложение на участника „НСК София“ ЕООД 

комисията установи  следното: 

Участникът е разработил ЦИТАТ III.ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

„За изпълнението на обекта, възнамеряваме да създадем напълно интегрирана 

организация. Подходът за изпълнение на обекта на етап строителство включва изпълнението 

на СМР в необходимата технологична последователност, разпределение във времето на всеки 

етап на необходимите ресурси за реализацията, стриктен контрол на качеството на 

влаганите продукти и изпълнени дейности и мерките за спазване на предложения срок. 

Използвайки индивидуален подход към всеки клиент, „НСК София“ ЕООД е в състояние да 

задоволи всички изисквания, както и да предложи алтернативни решения, гарантиращи 

сигурността на инвестицията на Възложителя. Тази организация вече е била успешно 

прилагана при изпълнението на много други наши проекти, при които времето е било от 

съществено значение за договор.“. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

4.Минимално изискуем елемент 4 

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката 

СМР, като се отчетат, както технологичните (произтичащи от предложената от него 

технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана на строежа и 

необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж - предмет на настоящата обществена поръчка. 

4.1 При прегледа на техническото предложение на участника „НСК София“ ЕООД, 

комисията установи  следното: 

ЦИТАТ IV. ПРЕДЛОЖЕНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ. 

ВКЛЮЧЕНИ В ПОРЪЧКАТА 

В таблична форма представена от три колони, участникът е представил номер по ред, 

наименование и календарни дни за всички видове СМР, предмет на поръчката. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 
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техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

5.Минимално изискуем елемент 5 

Приложение: Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с 

приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В 

представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за 

неблагоприятни атмосферни условия.  

Графикът следва да показва сроковете на необходимите дейности и работи и да е 

базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната 

програма на Участника. Графикът трябва да представя подробно строителната програма и 

да прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси 

и тяхното взаимодействие и обвързаност.  

5.1 При прегледа на техническото предложение на участника „НСК София“ ЕООД 

комисията установи  следното: 

Участникът е представил: Линеен график за изпълнение на дейностите, Диаграма на 

работната ръка, Диаграма на механизацията. 

Графикът на участника показва сроковете за изпълнение на посочените СМР и 

дейности. В графика са посочени –  Номер по ред, наименование, мярка, к-во, 

продължителност, начало, край, необходими ресурси. 

5.2 При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че настоящия 

задължителен елемент от съдържанието на техническото предложение не отговаря на 

изискванията на възложителя, като конкретните констатации за това са, както следва: в 

представения линеен график, участникът не е „прецизирал съответните дейности по 

дати“; в представения график участникът е посочил човешки ресурси, като в съответната 

колона срещу съответните видове СМР и дейности е посочил само работник, съответно не 

е посочен другия човешки ресурс на участника отговорен за изпълнението и описан в 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА - ЕКИПА ЗА СТРОИТЕЛСТВО. 

На следващо място в представения линеен график участникът е посочил всички 

видове СМР и е посочил дати за неблагоприятни метеорологични условия. При проверка 

на графика комисията установи, че определените от участника дати за неблагоприятни 

метеорологични условия са 120-ти - 122-ри – 3 календарни дни. В този времеви диапазон, 

обаче комисията установи още, че участникът предвижда изпълнение на следните видове 

СМР 

 Полагане на дренажна тръба - начало 118-ти ден, край 122-ри ден  

 Доставка и монтаж на нови смесители - начало 120-ти ден, край 120-ти ден 

 Доставка и монтаж на нови смесители - начало 121-ви ден, край 121-ви ден 

 Доставка и монтаж на нови смесители - разливни помещения начало 122-ри ден, 

край 122-ри ден 

 Доставка и полагане на бетонови плочи - начало 122-ри ден 

 Доставка и монтаж на геотекстил - начало 118-ти ден, край 122-ри ден 

 Доставка и монтаж на малки футболни врати - начало 121-ви ден - край 121-ви ден 

 Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20ф - начало 120-ти ден, край 122-ри 

ден 
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 Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-

25мм d=15см под вод. н-ка - начало 118-ти ден, край 121-ви ден 

 Доставка и полагане на ударопоглъщаща настилка тип "Изкуствена трева" - 

начало 117-ти, край 120-ти ден. 

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако участник не 

представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него 

съобразно посочените изисквания към съдържанието им, офертата на участника се 

отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл. 107, т. 2, 

б.“а“ от ЗОП. 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не 

отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на мотивите, посочени по-

горе. 

Обсъдените обстоятелства по-горе, както съвкупно, така и на самостоятелно 

основание обосновават комисията да предложи на Възложителя участникът „НСК 

СОФИЯ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, 

б.“а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

13:45 часа на 05.12.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 13.12.2019 

г. от 13:00 часа. 

 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------------ 

 

На 13.12.2019 г. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

5. Участник „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Техническо предложение. 

2.  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

3.Линеен график  

4.Диаграма на работната ръка 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия: 

1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи 

нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, 

както следва: 

- за  изпълнение на  СМР по сгради – 10 (десет) години; 
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-изпълнение на СМР по външни проводи (дренаж и шахти) – 8 (осем) години; 

- за  изпълнение на акфалтови работи – 2 (две)години; 

- за изпълнение на дейности по паркоустройство и благоустройство – 4 (четири) години. 

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация на обекта.  

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи 

ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-

02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015 г. Съответствието се 

установява по реда на Наредбата. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и 

проекта.  

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

7. Предлага срок за изпълнение на поръчката  6 (шест) месеца, който започва от датата на 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето 

на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството). 

8.Предлага следния екип, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата 

обществена поръчка, притежаващ професионална квалификация, както следва:  

8.1 „Ръководител обект“ – участника е предложил инж. Михаил Огнянов Михайлов 

образование - Висше, Магистър, с професионална квалификация „Строителен инженер” и 

Специалност „Промишлено и гражданско строителство” (Диплома , рег. № 32288/2000, 

издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия). 

Професионален опит от 2014 до момента „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, 2013-2015 -  

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД на длъжност ръководител обекти,  2008г. – 2013г. Община 

Вълчедръм, Директор дирекция УРИПЕ - /Устойчиво развитие, иновационна политика и 

Евроинтеграция/, 2003-2007 Община Лом – Заместник кмет, 2002-2003 Пътно поддържане Лом, 

2000-2002г. „Ломстрой“ АД. 

Опит като Ръководител обект: 

1. „Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска администрация Вълчедръм“ 

(първа група, четвърта категория) – Удостоверение от Община Вълчедръм. 

2. „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на сгради от 

образователната инфраструктура на община Лом по обособена позиция № 2 -  СОУ „Д. 

Маринов” (малка сграда)” ( първа група, четвърта категория) – Удостоверение от Община Лом. 

3. „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София  (първа група, първа 

категория) – Удостоверение от „Водстрой 98“ АД. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на инж. Михаил Огнянов Михайлов, предложен за 

Ръководител на обект, комисията установи: 
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За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификациона степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Ръководител на обект” при изпълнението на  1 обект първа група, първа категория и 2  обекта 

първа група, четвърта категория 

 

8.2 „Технически ръководител“  - участника е предложила Аврам Димитров Аврамов, 

притежаващ образование средно специално, специалност –  строителен техник (Диплома М № 

016782 –Техникум по строителство „Г.С.Раковски“, гр. Враца). 

Професионален опит: от 05.04.2013г. – до момента в „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД на длъжност 

стр. техник. 

Опит като Технически ръководител: 

1.  „Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска администрация 

Вълчидръм“(първа група, четвърта категория) – Удостоверение от Община Вълчедръм. 

2. „Инженеринг ( проектиране, строителство и авторски надзор) на сгради от 

образователната инфраструктура на община Лом по обособена позиция № 2 -  СОУ „Д. 

Маринов” (малка сграда)“ ( първа група, четвърта категория) – Удостоверение от Община Лом. 

3. „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София.“ (първа група, първа 

категория) – Удостоверение от „Водстрой 98“ АД. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на стр. техник Аврам Димитров Аврамов , предложен за 

технически ръководител, комисията установи: 
За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификациона степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Технически ръководител” при изпълнението на  1 обект първа група, първа категория и на 2 

обекта първа група, четвърта категория. 

Относно изискаването на Възложителя, лицето предложено за технически 

ръководител да  отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ЗКС, уастникът е 

представил  заверено копие на  трудов договор № 27/2013 г. 

 

8.3 „Специалист - контрол на качеството“ -  участника е предложил Дамян Мариов 

Петров – образование средно специално, специалност –  строителен техник  (диплома серия П - 

17, № 005195 от Професионална гимназия по строителство , архитектура и геодезия „проф. арх. 

Стефан Стефанов, гр. Монтана); Удостоверение № 212- QC /11.03.2019 г. издадено от 

ВЕДАКОН, валидно до 21.03.2020г., за преминат курс на обучение за Контрол върху качеството 

по изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания за безопасност.  

Професинален опит: от 2013 до момента „Дикистрой“ ЕООД. 

Опит като „Специалист - контрол на качеството“: 

1 „Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска администрация 

Вълчидръм“(първа група, четвърта категория) – Удостоверение от Община Вълчедръм. 

2. „Инженеринг ( проектиране, строителство и авторски надзор) на сгради от 

образователната инфраструктура на община Лом по обособена позиция № 2 -  СОУ „Д. 

Маринов” (малка сграда)“ ( първа група, четвърта категория) – Удостоверение от Община Лом. 
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3. „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София.“ (първа група, първа 

категория) – Удостоверение от „Водстрой 98“ АД. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на Дамян Мариов Петров, предложен за Специалист 

„Контрол по качеството“, комисията установи: 
За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификациона степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Специалист Контрол по качеството” при изпълнението на 1 обект първа група, първа 

категория и на 2 обекта първа група, четвърта категория. 

Относно изискаването на Възложителя, лицето предложено за технически 

ръководител да  отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ЗКС, участникът 

е представил  заверено копие на  трудов договор № 45/2013 г. 

 

8.4 Специалист по ЗБУТ – участника е предложил Юлиян Константинов Георгиев, 

образование средно специално, специалност – Строителен техник (диплома серия В-99, № 

029987,Техникум по строителство гр.Монтана) и Удост. № 004-А/21.03.2019 г. издадено от 

ВЕДАКОН, валидно до 21.03.2020 г. за задършил курс на обучение „Длъжностно лице по 

безопасност и здраве в строителството”. 

Професионален опит: от 2013 до момента „Дикистрой“ ЕООД. 

Опит като „Специалист по ЗБУТ“: 

1.„Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска администрация 

Вълчидръм“(първа група, четвърта категория) – Удостоверение от Община Вълчедръм. 

2.„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на сгради от 

образователната инфраструктура на община Лом по обособена позиция № 2 -  СОУ „Д. 

Маринов” (малка сграда)“ ( първа група, четвърта категория) – Удостоверение от Община Лом. 

3. „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София.“ (първа група, първа 

категория) – Удостоверение от „Водстрой 98“ АД. 

Относно, предоставените от участника документи, за удостоверяване на  

посочените обстоятелства за придобита образователна квалификация и  професионална 

компетентност, по отношение на Юлиян Константинов Георгиев, предложен за 

„Специалист по ЗБУТ“, комисията установи: 
За предложения експерт, участникът е предоставил доказателства за придобита 

образователно – квалификациона степен в съответствие с изискванията на Възложителя и 

професионална компетентност - умения усвоени в процеса на упражняване на позиция 

„Специалист по ЗБУТ” при изпълнението на  1 обект първа група, първа категория и на 2 обекта 

първа група, четвърта категория. 

Относно изискаването на Възложителя, лицето предложено за технически 

ръководител да  отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4, б. „в“ от ЗКС, уастникът е 

представил  заверено копие на  трудов договор № 48/2013 г.  

Комисията присътпи към разглеждане на техническото предложение за наличие на 

минимално изискуеми елементи съгласно образеца на техническо предложение 

1.Минимално изискуем елемент 1 

ЦИТАТ: „Предлаганата организация на строителната площадка, както в периода на 

подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското 
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строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните 

продукти, съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички 

видове СМР, относима за конкретния строеж — предмет на настоящата обществена 

поръчка (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния, 

обхват и характерни особености)“. 

1.2 При прегледа на техническото предложение на участника ДИКИСТРОЙ ЕООД 

комисията установи  следното: 

т.1 Организация на работата и на строителната площадка.  

Цитат: „Изпълнителят ще сформира екипи за дейностите, всеки от които се състои от 

специалисти с подходящи умения. Ръководството на екипа е в ръцете на персонал, определен 

да отговаря за всички аспекти на проекта. По този начин техническото съгласуване, 

изготвянето на доклади и управленските дейности са тясно свързани помежду си.“. 

„Организацията за изпълнение на поръчката може да се раздели условно на следните 

основни етапи/части, подредени в тяхната последователност: 

1. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - ЕТАП I 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ - ЕТАП II 

3. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО -  ЕТАП III 

4. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЕКТА – ЕТАП IV“. 

В изложението по настоящата точка е направено описание на всички четири етапа за 

изпълнение на обекта.  

Цитат:ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - ЕТАП I „Подготовка на 

строителната площадка по документи“ - Ще бъде съставен и подписан Протокол - 

Приложение 2а „за откриване  на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи  по 

време на строителството.  

Подготовка на строителната площадка на място 

 Устройване на временна строителна база; 

 Мероприятия по безопасност и здраве; 

 Разчистване на работните участъци; 

 Ограждане и сигнализиране на работните участъци; 

 Доставка на материали“. 

„Подходът за изпълнение на поръчката е базиран на интегрираното действие и 

координация на отделните екипи, осигуряващи изпълнението на конкретните задачи. 

Предвидените от нас подход и организация за изпълнение са подбрани по начин, който да 

гарантира надеждност и високо качество на изпълнение на настоящата поръчка. 

От особено важно значение за успеха на инвестиционния проект е качественото и 

навременно изпълнение на строителството съгласно предложения линеен календарен план, 

обезпечен с предложените от нас механизация и трудови ресурси, които съвместно с 

авторския надзор по време на строителството ще определят очакваните резултати от 

успешното изпълнение на поръчката.“. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ - ЕТАП II 

Участникът е посочил „Метод на изпълнение - При извършване на строително 

монтажните работи ще ползваме Смесен метод. Смесеният метод представлява съчетание 

от последователен и паралелен. При него, следвайки технологическата последователност и 

изискването за осигуряване на достатъчен работен фронт на всеки екип, постепенно се 
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включват работите една след друга, така че в течение на времето се получава едновременно 

извършване (застъпване) на няколко работи.“. 

В съдържанието на настоящата точка е представена таблица, която съдържа колона с 

всички видове СМР, к-во, ед.марка, брой дни, начало и край израдени в дати. 

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО -  ЕТАП III 

В изложението на този етап участникът е описал: 

„Завършване на строителството и отстраняване на забелжки - След завършване на 

изпълнението на строителството Изпълнителят изготвя екзекутивна документация, 

съгласно ЗУТ, отразяваща несъществени отклонения от съгласувания и одобрен 

инвестиционен проект, ако такива са налице.“. 

„Предаване на строежа от Изпълнителя на Възложителя - След фактическото 

завършване на строежа при спазване на срока за изпълнение на договора за строителство се 

съставя Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап 

от него) (приложение № 15 от Наредба №3). Акт – Образец № 15 се съставя на основание 

чл.176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, 

лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица 

към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия 

ръководител за строежите от пета категория …“. 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЕКТА – ЕТАП IV“ 

„След приемането и въвеждане в експлоатация на завършеният строителен обект 

започват да текат гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и 

съоръжения. Минималните гаранционни срокове не могат да бъдат по-малки от минималните 

срокове, посочени в Чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и съгласно декларираните в Договора между 

Възложителя и Изпълнителя.“. 

 

В  т. 2 Технология на изпълнение на СМР, участникът е направил описание на всички 

видове СМР за изпълнение на обекта. 

В изложението по настоящата точка участникът е посочил: 

„Предложената организация и план на работа за изпълнение на поръчката е съобразен с 

предпоставката, че е възможно по време на изпълнение на СМР да има дни с неблагоприятни 

климатични условия. Технологията и методологията на работа е разработена в съотвествие 

със строителните норми. Продължителността и технологичните изисквания за престой на 

отделние видове СМР е съобразена с добрите строителни практики в сектора.“. 

В изложението по настоящата точка участникът е направил описание на всички видове 

СМР. 

В т. 5.2 Организация на доставките на материали на обекта, участникът е 

напаравил предложение относно даставката и складирането на строителните продукти.  

Участникът е посочил „Техническия ръководител на обекта изготвя заявка за 

необходимите материали и я предава на отговорника на обекта в планово-техническия отдел 

на фирмата. Отговорника на обекта преглежда заявката, установява че точно такива 

материали с тези характеристики и количества са необходими за обекта, подписва я, и я 
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представя на отдел „Снабдяване“ на фирмата. Отдел „Снабдяване“ изпраща запитвания до 

определени фирми, за доставка на исканите материали.“. 

„В приобектовия склад ще се поддържа складова наличност от материали и 

съоръжения, необходими за влагане съгласно графика за изпълнение две седмици напред. Един 

ден преди влагането на съответния материал в даден участък, същият ще бъде превозен до 

местовлагането му. Качеството на доставките ще бъде контролирано на етап производство- 

при съответния производител и доставчик чрез визуален контрол на предлаганите материали 

и съоръжения, както и за гарантиране на качеството на предлаганата от тях стока с 

представяне на съответните документи, отговарящи на нормативните изисквания.“. 

В т. 5.3 Таблица с радпределение на техническите ресурси на обекта, участникът е 

представил таблица с всички видове СМР предмет на поръчката, като за всеки вид СМР е 

посочил предвидените материали и технически ресурси.  

1.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на възложителя, като 

конкретните констатации за това са: 

1. Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на 

подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското 

строителство,  

2. Участникът е предложил начин и организация на доставките и складирането на 

материалите и строителните продукти, съобразена с предвидената от участника 

технология на изпълнение на всички видове СМР, относима за конкретния строеж — предмет 

на настоящата обществена поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

2.Минимално изискуем елемент 2  

Предлаганата от участника организация на работа на инженерно-техническия 

(ръководен) състав, начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, 

които са необходими за изпълнение на възложеното строителство. 

2.1 При прегледа на техническото предложение на участника „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

комисията установи  следното: 

Участникът е разработил ЦИТАТ:  

т.4.Организация на работа на инженерно-техническия състав и работната ръка, 

т.4.1 Концепция, 

„При всички дейности свързани с изпълнението на строително- монтажните работи, 

свързани с дейностите по изпълнение на договора, ще взeмe участие квалифициран ръководен 

технически и изпълнителен персонал, с многогодишен опит в изпълнението на аналогични 

проекти, видно от представените в офертата доказателства за технически възможности и 

опит.“. 

 т.4.2Мерки за организация на екипа от експерти по управление на обекта, 

Участникът е описал следните мерки за мобилизиране на експретния екип: 

 Мобилизиране  

 Делегиране на права и отговорности  

 Текущо  

 Активно управление на работните процеси  

 Ефективен контрол  



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР           

 55 / 67 

 Активна комуникация  

 т.4.3 Механизми за организация на ангажираните експерти, 

Участникът е описал следните механизми за организация на ангажиранеите експерти 

 А. Разделение на труда 

 Б.Съгласуваност  

 В.Сътрудничество 

 т.4.4Описание на разпределението на екипа за изпълнение на СМР.  

Цитат: „За изпълнение на настоящата обществена поръчка ще осигурим следния състав 

от ключови експерти: 

* Ръководител обект; 

* Технически ръководител на обекта; 

* Специалист „Контрол на качеството; 

* Специалист ЗБУТ“. 

Участникът е преставил таблица №1, в която са посочени задължения и отговорности 

на всеки от посочените ключови експрети. 

Участникът е представил условна схема на взаимодействие на ролите на експертния 

състав. 

 

Представена е т. 2.5 Организация на работната ръка 

ЦИТАТ: „Работниците ще се извозват до обекта с микробуси до съответните работни 

участъци. Извозването на работниците става ежедневно, своевременно и така, че в 7.30ч да 

бъдат на обекта. Работниците се преобличат на обекта във фургони и се подготвят за 

работа. Техническият ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ  извършват ежедневен 

инструктаж. Всеки работник удостоверява с подписа си в инструктажната книга, че е 

преминал ежедневен инструктаж. На обекта ще разположим фургони за техническите 

ръководители на обекта. Фургоните ще са на място, предварително съгласувано с 

Възложителя.“. 

 

Участникът е представил в т.2.6 „Разпределение на работниците и ключовите експерти 

по видове работи“, таблица, в която са посочени всички видове СМР, като за всеки вид СМР  

посредством отделни колони участникът е посочил – ключови експерти, брой работници, 

звено. 

В т. 6 Комуникация участникът е направил предложение за комуникацията с 

останалите участниици в строителния процес.  

Посочени са схеми на комуникация, координация и взаимодействие. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

3.Минимално изискуем елемент 3 

Предлаганата от Участника технологична последователност за изпълнението на всички 

видове СМР, включени в предмета на поръчката; 

3.1 При прегледа на техническото предложение на участника „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

комисията установи  следното: 

Участникът е представил ЦИТАТ „т. 3 Технологична последователност на всички 

дейности предмет на поръчката“ 
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Изложението по настоящата точка е представено таблично като са посочени всички 

видове СМР. За всеки вид СМР участникът е посочил продължителност /колона 5/ и 

последователност /колона 6/. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

4.Минимално изискуем елемент 4 

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката 

СМР, като се отчетат, както технологичните (произтичащи от предложената от него 

технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана на строежа и 

необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж - предмет на настоящата обществена поръчка. 

4.1 При прегледа на техническото предложение на участника „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

комисията установи  следното: 

В раздел  ЦИТАТ „Етап ІІ – Изпълнение на строително-монтажните работи“, 

участникът е преставил таблица с всички видове СМР като е посочил продължителност 

в календарни дни и условна дата за начало и край на всеки един вид СМР. 

В т. 5.3 Участника е представил таблица с предвидените ресурси за всеки един вид 

СМР.  
В т. 4.6 Разпределение на работниците и ключовите експерти по видове работи, в която 

в таблича форма са посочени всички видове СМР, е посочен човешкия ресурс. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

5.Минимално изискуем елемент 5  

Приложение: Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с 

приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В 

представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за 

неблагоприятни атмосферни условия.  

Графикът следва да показва сроковете на необходимите дейности и работи и да е 

базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната 

програма на Участника. Графикът трябва да представя подробно строителната програма и 

да прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси 

и тяхното взаимодействие и обвързаност.  

5.1 При прегледа на техническото предложение на участника „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

комисията установи следното: 

Участникът е представил:Линеен график, Диаграма на работната ръка, Диаграма на 

механизацията. 

Графикът на участника показва сроковете за изпълнение на посочените СМР и 

дейности. В графика са посочени –Номер поред, наименоване, мярка, к-во, продължителност, 

начало, край, експерти, работници, технически ресурси. Посочени са дати за изпълнението на 

всеки вид СМР. Посочени са дни за неблагоприятни метеорологични условия – 10 календарни 

дни. 

Графикът е разработен във формат Даграма на гант. Показва взаимодействие и 
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обвързаност на строителните процеси. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, тъй като е изготвена съобразно предварително обявените от 

възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя 

към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на 

Техническата спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, 

на действащото законодателство и е съобразено с предмета на поръчката. 

 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена", съгласно чл. 70, ал. (2), т. 3 от ЗОП. 

 

Настоящата Методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки 

показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до 

оценка оферта. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта". 

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е 

съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка.  

!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните 

части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и 

работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото 

законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така 

изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на 

поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. 

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за 

качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите 

предложения отговарят на гореизброените изисквания. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

 

Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели и 

тежести в комплексната оценка на офертите: 

I. Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от Оценка на Техническото 

предложение на участника (ТП ) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)  

Комплексна оценка КО = ТП  + ЦП 

Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може да 

получи участник е 100 т.  

На първо място се класира участникът, получил най-много точки. 

 

1. Oпределяне на оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ 
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(ТП), включващ „Професионалната компетентност на персонала“ (ПК)  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 30.   

Определяне на оценка на „Професионалната компетентност на персонала“ (ПК), 

включва:  

ПК 1 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Ръководител обект“ – магистър или бакалавър, инженер, специалност „ПГС“ или еквивалент“); 

ПК 2 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Технически ръководител“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„а“ от ЗКС и 

съгласно чл. 163а ЗУТ, лице, получило диплома от акредитирано висше училище с 

квалификация "строителен инженер" или еквивалент, "инженер" или еквивалент или "архитект" 

или еквивалент, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и 

придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство" или 

еквивалент и "Техника" или еквивалент. Техническа правоспособност може да бъде призната на 

чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато 

притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на 

ЗУТ.); 

ПК 3 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Специалист – контрол на качеството“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от 

ЗКС и да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалент);  

ПК 4 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Специалист по ЗБУТ“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС, 

притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и 

безопасност или еквивалент), 

с максимален брой точки, който може да получи всеки участник-  30 т. 

 

Участникът трябва да посочи за всяка от позициите на експертите от предлагания от него 

екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да 

съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). 

При използването на експерти – чуждестранни лица, възложителят приема еквивалентни 

образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и специалност, съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. Прилагат се разпоредбите на Директива 

2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, 

придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на 

регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 

21.05.2015 г. е приет първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните 

професии в държавите членки, съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 

2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 

признаването на професионалните квалификации. 

Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в 

чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на 

ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и 

професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, 

проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните 

позиции в екипа. 
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Оценка на професионалната компетентност на персонала (ПК) се изчислява по 

следната формула: 

 

ПК= ПК1 + ПК2 + ПК3 + ПК4, където: 

- ПК 1 - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Ръководител обект“ - до 8 точки; 

- ПК 2 - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Технически ръководител “ - до 8 точки; 

- ПК 3 - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Специалист – контрол на качеството “ - до 7 точки; 

- ПК 4 - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Специалист по ЗБУТ “ - до 7 точки. 

 

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Ръководител обект“ (ПК 1) се присъждат по следния начин: 

 

 
Оценка 

(Точки) 

Участникът е предложил:  

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

1 бр. обект от първа група, минимум четвърта категория на позиция 

„Ръководител обект“.  

3 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

2 бр. обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция 

„Ръководител обект“.  

6 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

3 бр. и повече обекти от първа група, минимум четвърта категория на 

позиция „Ръководител обект“.  

8 

 

 

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Технически ръководител“ (ПК 2) се присъждат по следния начин: 

 

 
Оценка 

(Точки) 

Участникът е предложил:  

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

1 бр. обект от първа група, минимум четвърта категория на позиция 

„Технически ръководител“.  

3 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 6 
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процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

2 бр. обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция 

„Технически ръководител“.  

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

3 бр. и повече обекти от първа група, минимум четвърта категория на 

позиция „Технически ръководител“.  

8 

 

 

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Специалист – контрол на качеството“  (ПК 3) се присъждат по следния начин: 

 

 
Оценка 

(Точки) 

Участникът е предложил:  

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

1 бр. обект от първа група, минимум четвърта категория на позиция 

„Специалист – контрол на качеството“.  

3 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

2 бр. обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция 

„Специалист – контрол на качеството“.  

5 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

3 бр. и повече обекти от първа група, минимум четвърта категория на 

позиция „Специалист – контрол на качеството“.  

7 

 

 

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Специалист по ЗБУТ“  (ПК 4) се присъждат по следния начин: 

 

 
Оценка 

(Точки) 

Участникът е предложил:  

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

1 бр. обект от първа група, минимум четвърта категория на позиция 

„Специалист по ЗБУТ“.  

3 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

2 бр. обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция 

„Специалист по ЗБУТ“.  

5 

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 

3 бр. и повече обекти от първа група, минимум четвърта категория на 

7 
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позиция „Специалист по ЗБУТ“.  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. В случай, че някой от предложените експерти не е изпълнил поне един обект от 

изискуемата група и/или категория по съответната част и/или не е представил към 

техническото предложение документи, с които се удостоверява декларираното образование и 

професионална компетентност, участникът ще бъде отстранен от участие. 

 

2.  Определяне на оценка по показател „Оценка на ценовото предложение на 

участника“- Ценово предложение (ЦП).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 70.  Точките се 

определят по следната формула: 

 

                ЦПmin 

ЦП= 70 х  --------,  където 

                 ЦПn 

  

„70”  е тежестта на показателя; 

ЦПn – общата предложена цена, от съответния участник 

ЦПmin – общата предложената минимална цена 

Общата предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска 

стойност, която се формира като сбор на предложените от него единични цени. 

Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в процедурата. При наличие на аритметична грешка/грешки – 

участника се отстранява от участие в обществената поръчка.   

 ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая.  

 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. 

Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място ще 

бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в низходящ ред. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по- изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по- ниска предложена цена; 

2. по- изгодно предложение по показатели извън предложена цена, сравнени в низходящ 

ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с реда 

посочен по- горе. 
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На основание чл. 57, ал. (2) от ППЗОП част от показателите за оценка обхващат параметри 

от техническото предложение, поради което комисията извърши оценяване на офертата по 

другите показатели, както следва: 

 

1. „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД  
 

Оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), включващ 

„Професионалната компетентност на персонала“ (ПК) се извърши от комисията, както 

следва: 

Комисията присъди точките за показател за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Ръководител обект“ (ПК 1) по следния начин: участникът е 

посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване 

на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от първа група, първа категория и 2 бр. 

обекти първа група, четвърта категория на позиция „Ръководител обект“. Ето защо комисията 

единодушно реши, че присъжда 8 точки на участника за професионалната компетентност 

на предложения от Участника „Ръководител обект“ (ПК 1). 

 

Комисията присъди точките за показател за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Технически ръководител“ (ПК 2) по следния начин: 

участникът е посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на 

упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от първа група, първа 

категория и 2 бр. обекти първа група, четвърта категория на позиция „Технически 

ръководител“. Ето защо комисията единодушно реши, че присъжда 8 точки на участника за 

професионалната компетентност на предложения от Участника „Технически 

ръководител“ (ПК 2). 
 

Комисията присъди точките за показател за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Специалист – контрол на качеството“ (ПК 3) по следния 

начин: участникът е посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в 

процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от първа група, 

първа категория и 2 бр. обекти първа група, четвърта категория на позиция „Специалист – 

контрол на качеството“. Ето защо комисията единодушно реши, че присъжда 7 точки на 

участника за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист 

– контрол на качеството“ (ПК 3). 
 

Комисията присъди точките за показател за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Специалист по ЗБУТ“  (ПК 4) по следния начин: участникът е 

посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване 

на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от първа група, първа категория и 2 бр. 

обекти първа група, четвърта категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“. Ето защо 

комисията единодушно реши, че присъжда 7 точки на участника за професионалната 

компетентност на предложения от Участника „Специалист по ЗБУТ“ (ПК 4). 
 

Комисията пристъпи към оценка на професионалната компетентност на персонала 

(ПК) по следната формула: 
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ПК= ПК1 + ПК2 + ПК3 + ПК4 = 8 + 8 + 7 + 7  = 30 точки получава участника  
 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената 

информация и направените констатации, комисията взе следното:   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Допуска се до отваряне на ценовото предложение участник „ДИКИСТРОЙ“ 

ЕООД като на основание чл. 57, ал. (2) от ППЗОП резултатите от извършеното 

от комисията оценяване на параметрите на техническото предложение са 

отразени по – горе и са както следва: 

Оценка по показател ПК – ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 

ПЕРСОНАЛА 

ПК= ПК1 + ПК2 + ПК3 + ПК4 = 8 + 8 + 7 + 7  = 30 ТОЧКИ 
2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници на 18.12.2019 г. (сряда) от 10:00 часа, в 

административната сграда на Община Вършец, с адрес: гр. Вършец 3540, 

община Вършец, област Монтана, бул. „България“ №10, ет. 4, заседателна зала. 

3. Комисията възлага на Председателя на комисията да изготви съобщение, което 

да се публикува в профила на купувача по смисъла на чл. 57, ал. (3) от ППЗОП, 

за датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовото 

предложение имат право да присъстват лицата по чл. 54, ал. (1) от ППЗОП. 

 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 13.12.2019 г. в 15:00 часа. 

 

------------------------------------------------------------IIIII---------------------------------------------------------- 

 

На 18.12.2019 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, се проведе публично заседание на комисията, за отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници. 

                                                                               

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците, подали оферти за 

участие в обществената поръчка, или техен/и упълномощен/и представител/и, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

        

На предходното си заседание, комисията взе следните решения:  

1. Допуска се до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

 Участник „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

 

2. На основание чл. 57, ал. (3) от ППЗОП, датата, часът и мястото на отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, съдържащи се в пликове с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, бе оповестено на 13.12.2019 г., чрез съобщение с изх. 
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№ 70 00 – 690 от 13.12.2019 г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на 

настоящата поръчка на адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39  

 

I. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовото 

предложение на участника 

 

Публичното заседание протече в следния ред: 

1. Председателят на комисията оповести резултата от извършеното от комисията 

оценяване на параметрите на техническото предложение на участника, както следва: 

Оценка по показател ТП (Техническо предложение на участника), включващ 

„Професионалната компетентност на персонала“(ПК) – 30 точки 

Подробни мотиви за присъждане на оценката по показател ТП (Техническо предложение 

на участника), включващ „Професионална компетентност на персонала“ (ПК) на допуснатия до 

този етап от процедурата участник са изложени в Протокол № 2 от заседанията на комисията, 

проведени на 22.11.2019 г.; 03.12.2019 г.; 05.12.2019 г. и 13.12.2019 г. 

 

2. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е запечатан, 

непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 
  

3.1. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести съдържанието му, както следва: 

 Попълнен, подписан и подпечатан образец на Ценово предложение (Образец № 2 от 

документацията за участие); 

 Попълнена, подписана и подпечатана Количествено – стойностна сметка  

 Електронен носител 

 

3.2. Председателят на комисията оповести параметрите от ценовото предложение на 

участника, както следва: 

 

3.2.1. Предложена обща цена за изпълнение на поръчката - в размер на 813 573,03 

лв. (словом: осемстотин и тринадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева и три 

стотинки) без ДДС или 976 287,64 лв. (словом: деветстотин седемдесет и шест хиляди 

двеста осемдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки) с ДДС, разпределена както 

следва: 
3.2.2. За изпълнение на СМР за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на 

ДГ „Слънце” – гр. Вършец" – сграда – предложена цена в размер на 481 962,63 лв. без 

ДДС; 

3.2.3. За изпълнение на СМР за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на 

ДГ „Слънце” – гр. Вършец"- (Част „Паркоустройство и благоустройство“) – предложена 

цена в размер на 292 868,83 лв. без ДДС;  

3.2.4.  За непредвидени разходи при изпълнение на СМР на обекта – предложена 

цена в размер до 38 741,57 лв. без ДДС (5 % върху средствата за СМР). 

 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled39
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3.3. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- часова ставка за възнаграждение на общи работници   -  5 лв./час; 

- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници  - 20 лв./час; 

- допълнителни разходи върху труд                 - 90 %; 

- допълнителни разходи върху механизация  - 30 %; 

- доставно - складови разходи    - 10 %; 

- печалба                                                                       -  8 %; 

 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията 

в 10:15 часа на 18.12.2019 г. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

документите в плика „Предлагани ценови параметри“ и проверка за съответствието им с 

изискванията на Възложителя. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец на 

ценово предложение и приложената към него количествено – стойностна сметка правилно, като 

е спазил зададената му форма. Няма допуснати аритметични несъответствия между общата цена 

и цените за отделните изброени дейности. Няма разминаване между КСС на хартиен и 

електронен носител. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозна стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. Стойностите на различните дейности не 

надвишават праговете, дефинирани от Възложителя в обявлението и документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

III. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. (1) от ЗОП за предложенията в 

плик „Предлагани ценови параметри“. 
 

Тъй като до настоящия етап е допусната само една оферта, в настоящия случай не може да  

намери приложение разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, а именно: наличие на предложение, 

свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече от двадесет на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка. 

   

IV. Оценяване на ценовото предложение 
 

Съгласно методиката за оценка показател „Оценка на ценовото предложение на 

участника“ - ЦП „Ценово предложение“ се изчислява, както следва: 
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Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 70.  Точките се 

определят по следната формула: 
 

                ЦПmin 

ЦП= 70 х  --------,  където 

                 ЦПn 

  

„70”  е тежестта на показателя; 

ЦПn – общата предложена цена, от съответния участник 

ЦПmin – общата предложената минимална цена 

Общата предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска 

стойност, която се формира като сбор на предложените от него единични цени. 

 

Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 70 (седемдесет) точки, изчислени както следва:  

ЦП = 70 х (ЦПmin / ЦПп) = 70 х (813 573,03 / 813 573,03) = 70 х 1,00 = 70 ТОЧКИ 
 

V. Определяне на Комплексната оценка (КО)  

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО).  

Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от Оценка на Техническото 

предложение на участника (ТП ) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)  

Комплексна оценка КО = ТП  + ЦП 

Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може 

да получи участник е 100 т.  

На първо място се класира участникът, получил най-много точки. 

Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участника и резултатите представя по – долу: 

 КО = ТП + ЦП = 30 + 70 = 100 ТОЧКИ, където  
 

Показател ТП – Оценка на техническото предложение на участника – 30 точки; 

Показател ЦП – Оценка на ценовото предложение на участника – 70 точки 
 

VI. Класиране 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

техническото и ценово предложение на участника, допуснат до съответните етапи от 

процедурата, подробно описани в настоящия и предходните протоколи от дейността на 

комисията и получената от участника оценка, на основание чл. 58, ал. (1) от ППЗОП, комисията 

извърши следното класиране: 

 

ПЪРВО МЯСТО: участник „ДИКИСТРОЙ” ЕООД, с Комплексна оценка (КО) 100 точки 
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VII.  Предложение за сключване на договор 

 

Комисията счита, че офертата на участника „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД в пълна степен 

съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и е икономически най-

изгодна при спазване на критерия за възлагане, поради което е класиран на I-во място.  

Предвид това, комисията предлага на Кмета на Община Вършец в качеството му на 

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране на 

проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, открита с 

Решение № 354/12.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-

2019-0008, за изпълнител на обществената поръчка да бъде избран участникът, класиран 

на първо място, а именно: „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, Оферта с вх. № 70 00–561/22.10.2019 г., 

подадена в 16:34 часа, с Комплексна оценка 100 точки. 
 

С посочените действия, работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите 

приключи. В изпълнение на чл. 60, ал. (3) от ППЗОП, настоящият доклад се подписа от всички 

членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация, офертите на 

участниците, допълнителните им документи, кореспонденцията и исканите и получени 

разяснения и информация и всички документи, изготвени в хода на работата на комисията 

(Протоколи № 1; № 2 и № 3), за приемане работата на комисията, утвърждаване съгласно чл. 

106, ал. (1) от ЗОП и вземане на решение по чл. 106, ал. (6) от ЗОП от Възложителя. 
 

Настоящият доклад се състави в 1 (един) екземпляр и е предаден на Възложителя за 

утвърждаване на 18.12.2019 г. 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   А* Д* Т* -  ...... (подпис)*....... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. К* С* Т* - .… (подпис)*…….. 

2. инж. К* П* Д* -  .… (подпис)*….. 

3. И* Й* П* - …(подпис)*…… 

4. Т* Х* П* - …(подпис)*…… 

 

Получих доклада на комисията на дата: 18.12.2019 г. 

                                                       

                                                           Подпис:…(подпис и печат)*.…. 

                                                                         инж. И.* М.* Л.* 

                                                                  Кмет на Община Вършец 

 

*Забележка: Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, 

т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679  

 


