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        П Р О Т О К О Л  № 1 
 

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 
                                                                                                                       
 

                Днес, 23.10.2019 г., в 11.00 часа, в кабинет 405 на ет. 4, в сградата на Общинска 

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

№10, се сформира комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ по реда 

на чл. 73, ал. (1) от Закона за обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 424/ 

23.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Вършец, 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 

                                                   

На основание чл. 103, ал. (1) от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. (1) от ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа и оцени получените оферти за 

участие в обществена поръчка „открита процедура“ по реда на чл. 73, ал. (1) от ЗОП с предмет 

„Изпълнение на СМР за реализиране на проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на 

ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
 

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, която се 

определя въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ 

съгласно чл. 70, ал. (2), т. 3 от ЗОП. Методиката за определяне на комплексната оценка и начина 

за определяне на оценката по всеки показател е подробно описана и регламентирана в 

документацията за участие. 
 

С Решение № 354/12.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец 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 
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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.  
 

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. 
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Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание по реда на тяхното постъпване, в това число и извърши проверка 

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“. 
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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; 



 

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


 

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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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


 

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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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. 
 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. 
 

 

  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)*…… 

 

*Забележка: Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, 

т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679  

 


