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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр.Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

www.varshets.bg  
 

         
  

        П Р О Т О К О Л  № 1 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 55/15.02.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените 

оферти за участие в обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

с предмет: „Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект 

и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране 

на обект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“, 

открита с Решение № 24/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в 

РОП 00850-2019-0003 
                                                                                                                       
 

                Днес, 15.02.2019 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 сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 55/15.02.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, в състав:  
 

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

Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1. И. Д. И.* – ст. счетоводител  при Об. А. – Вършец 

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

                                  3. инж. И. Г. Г.* – спец. „НСРК“ при Об.А. –Вършец 

                                  4. И. Й. П.* – гл. специалист „НСРК“ при Об.А. -Вършец. 
 

 *Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД  

                  
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 извърши подбор на участниците, разгледа и 

оцени получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 

1, т. 12 от ЗОП с предмет „Консултантски услуги по оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение 

на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична 

мрежа в гр. Вършец“. 
 

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 

Приложение № 7 от документацията за участие. 
 

С Решение № 24/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 
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надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на вътрешна 

водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“, с уникален номер в РОП 00850-2019-0003. В 

обявлението за обществената поръчка с ID 890325 е определен срок за подаване на оферти до 

17:00 часа на 14.02.2019 г.   
 

На 15.02.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Елка Николова Исаева, на 

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

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 55/15.02.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 14.02.2019 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. 2 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията прочете на глас заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 14.02.2019 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 

ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“, 3400 

гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ 

№ 12 

70 00 - 90 14.02.2019 г. 11:43 

2 
„ПЕШЕВ“ ЕООД, 4017 гр. Пловдив, 

ул. „Славянска“ № 82, ет. 3 
70 00 - 91 14.02.2019 г. 14:01 

3 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 1680 гр. София, 

ул. „Лъвски рид“ № 4 

70 00 - 92 14.02.2019 г. 14:08 

4 

„ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 3400 

гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ 

№ 23 

70 00 - 93 14.02.2019 г. 15:58 

 

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, както следва:  

 

1. Участник ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“  

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 представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“; 

еЕЕДОП на „СиА ЦВЕТКОВИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; еЕЕДОП на ЕТ „СТИВ – СТЕФАН 

ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“; и трите еЕЕДОП-и са разпечатани, заверени и са 

приложени към офертата 

 Договор за създаване на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“ и Анекс към него;  

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал; 
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 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – в оригинал; 

 Декларация за срока на валидност на офертата – 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 – в 

оригинал; 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4 – 

участникът е декларирал, че в офертата му не се съдържа конфиденциална по отношение на 

търговска тайна информация; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Четирима 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. 

 

2. Участник „ПЕШЕВ“ 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 представените документи – в оригинал; 

 Декларация за осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан 

електронно еЕЕДОП – в оригинал; 

 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП – Приложение № 2 – в оригинал;  

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 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. 

 

3. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

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 представените документи – в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 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. 

 

4. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ 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 представените документи – в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 
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 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Четирима 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. 
 

 

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

комисията в 10:45 часа на 15.02.2019 г. 

 

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 ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“  

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“ и участниците 

в обединението и в представения договор за съвместна дейност и приложения анекс към него, 

комисията установява, че: 

 Съгласно Договор за съвместна дейност на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“ от 

06.02.2019 г. участници в Обединението са следните икономически оператори: „СиА 

ЦВЕТКОВИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА 

ИВАНОВА“. Дейностите по осъществяване на предмета на поръчката са разпределени между 

членовете на Обединението, уредена е солидарна отговорност, срокът на действие на 

Обединението е най-рано до окончателното изпълнение на обществената поръчка. За Водещ 

партньор на Обединението е определен „СиА ЦВЕТКОВИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, като 

представляващ и управляващ Обединението ще е инж. Стефан Георгиев Цветков. 

 еЕЕДОП на Обединението е подписан с електронен подпис от Представляващия го, 

съгласно договора за съвместна дейност на Обединението; еЕЕДОП на „СиА ЦВЕТКОВИ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е подписан от управителя; еЕЕДОП на ЕТ „СТИВ – СТЕФАН 

ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ е подписан от управителя; посочените лица съответстват 

на данните вписани в Търговски регистър; 

 членовете на Обединението няма да използват капацитета на други субекти, за да 

изпълнят критериите за подбор и не възнамеряват да възложат на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние – за Обединението и неговите 

членове 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 (не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, няма присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 

или чл. 254а-260 от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 
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13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – 

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

професионална дейност – спазването на изискването се доказва и от двамата членове на 

Обединението. В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в Регистъра на 

лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.  След справка в 

публичния регистър на лицата извършващи дейността консултант съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ 

на официалната страница на ДНСК на адрес:   

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuzCM2V4GBJ1HnMWQBo

z0zO  (за „СиА ЦВЕТКОВИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД) и  

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvxRWXYR9SJz11ipNCZsy

Mx (за ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА), се установи, че посочената 

информация е точна и удостоверенията на двамата членове в Обединението са валидни. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива 

поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние – спазването 

на изискването се доказва и от двамата членове на Обединението. В част IV, раздел Б, на 

еЕЕДОП и на двамата членове е посочено, че застраховките  „Професионална отговорност“ са 

със застрахователни суми 200 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се съгласно 

чл. 5, ал. 3, т. 3 и чл. 5, ал. 4, т. 3 от от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 6) и 

документацията за участие (стр. 15) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на оферта участниците 

декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния 

раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б 

„Икономическо и финансово състояние“, т.5 на ЕЕДОП (с посочване на застрахователна 

сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) за 

наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при 

лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3 и чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или 

еквивалентен документ (за чуждестранните лица).“  

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

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или друг 

вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност за консултант, извършващ оценка за съответствието на 

инвестиционните проекти и за консултант, извършващ строителен надзор,) и данни за 

валидност на застраховката. 

 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuzCM2V4GBJ1HnMWQBoz0zO
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuzCM2V4GBJ1HnMWQBoz0zO
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvxRWXYR9SJz11ipNCZsyMx
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvxRWXYR9SJz11ipNCZsyMx
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 по отношение на техническите и професионални способности: -   в Част IV, раздел В 

на еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“ и еЕЕДОП на ЕТ „СТИВ – СТЕФАН 

ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“, е декларирано изпълнение на 3 (три) дейности, както 

следва: 
 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Громшин – гл. клон I – О.К. 

123-69; Гл. клон II – О.К. 69-57; Клон I – О.К. 110-64; Клон 2 – О.К. 123-105; Клон 3 – О.К. 126-

162; Клон 4 – О.К. 128-127; Клон 5 – О.К. 104-63“ 

 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Мадан – Клон 1 – О.К. 81-

17; Клон 2 – О.К. 40-16; Клон 3 – О.К. 212-271“ 

 „Подмяна на тръбопроводи в ромската махала на с. Владимирово, Община 

Бойчиновци“ – етап IIа – Гл. клон III по улици с ОК 33, 34, 35, 39, 41, 40, 138 и клон 19 с ОК 114, 

113, 129, 127 от „Доизграждане водоснабдяването на с. Портитовци и подмяна тръбопровода 

в ромската махала на с. Владимирово, община Бойчиновци“ 

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 В еЕЕДОП на ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ трите 

дейности са декларирани, както е посочено по-горе, без да е уточнено за какъв вид 

консултантска услуга става въпрос - по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и/или упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР. В 

еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“ и за трите дейности е записано, че са изпълнени 

услуги по оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор. Информацията следва 

да се уеднакви, още повече, че изискването за изпълнени идентични или сходни с предмета и 

обема на поръчката услуги се покрива от ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА 

ИВАНОВА“ като член на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“. Следва да се има предвид, че при 

направена справка в публичните регистри на издадените разрешения за строеж на Община 

Бойчиновци, публикувани на официалната страница на общината за 2016 г., 2017 г. (в които 

попадат декларираните дати за начало на изпълнение на услугите) и 2018 г. не фигурират 

издадени разрешения за строеж (или заповеди за допълване на вече издадени такива в 

предходни години) за посочените по-горе обекти (каквито би следвало да има издадени, ако е 

извършена оценка за съответствие на инвестиционните проекти за тези обекти, както е 

декларирано в еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“.) При направена справка в 

публичния регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx е видно, че за тези строежи има 

издадени разрешения за ползване с дати, съответстващи на декларираните от участника за край 

на изпълнението на услугите. 

 В еЕЕДОП на ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ – СТОЯНКА ИВАНОВА“ за 

дейност: „Подмяна на тръбопроводи в ромската махала на с. Владимирово, Община 

Бойчиновци“ – етап IIа – Гл. клон III по улици с ОК 33, 34, 35, 39, 41, 40, 138 и клон 19 с ОК 114, 

113, 129, 127 от „Доизграждане водоснабдяването на с. Портитовци и подмяна тръбопровода 

в ромската махала на с. Владимирово, община Бойчиновци“ не е посочена стойност на 

извършената услуга, каквато фигурира в еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“. 

Информацията следва да се уеднакви, още повече, че изискването за изпълнени идентични или 

сходни с предмета и обема на поръчката услуги се покрива от ЕТ „СТИВ – СТЕФАН ИВАНОВ 

– СТОЯНКА ИВАНОВА“ като член на ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“. Изискването за 

посочване на стойност на извършените услуги е и изрично регламентирано в обявлението (стр. 

7-8) и документацията за участие (стр. 16) за обществената поръчка. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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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 ЕЕДОП 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 „ПЕШЕВ“ ЕООД 

Участникът е представил декларация по чл. 44 , ал. 2 от ППЗОП и декларация за осигурен 

достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно еЕЕДОП. На посочения в 

декларациите електронен адрес е наличен електронно подписан еЕЕДОП за настоящата 

обществена поръчка, който комисията отвори и изтегли свободно. 

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

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

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

- икономическият оператор се представлява от двама управители заедно и поотделно; 

еЕЕДОП е подписан от и двамата управители; посочените лица съответстват на данните 

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

 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 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – 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, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRtl%2fQfVEztClMMMlscinp

VM се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "ПЕШЕВ" ЕООД покрива 

поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRtl%2fQfVEztClMMMlscinpVM
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRtl%2fQfVEztClMMMlscinpVM


8 

 

 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над 

минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3 и чл. 5, ал. 4, т. 3 от от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 6) и 

документацията за участие (стр. 15) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на оферта участниците 

декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния 

раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б 

„Икономическо и финансово състояние“, т.5 на ЕЕДОП (с посочване на застрахователна 

сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) за 

наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при 

лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3 и чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или 

еквивалентен документ (за чуждестранните лица).“  

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

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или друг 

вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност за консултант, извършващ оценка за съответствието на 

инвестиционните проекти и за консултант, извършващ строителен надзор,) и данни за 

валидност на застраховката. 

 

 по отношение на техническите и професионални способности: -   в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 (една) дейност по 

осъществяване на строителен надзор, описана, както следва: 

 „Упражняване на строителен надзор, КБЗ и съставяне на технически паспорт 

при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Конаре – Община Гурково – първи етап с 

дължина над 11 000 м, сградни отклонения за имотите и 53 противопожарни хидранта, 

включително две преминавания под река и възстановяване на републикански път и настилките 

по уличната мрежа“.  За крайна дата на изпълнение на услугата е посочена датата 11.11.2016 г., 

с възложител Община Гурково.  

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:   

 За посочената услуга в еЕЕДОП не е посочена начална дата. При извършена 

проверка в профила на купувача на официалния сайт на Община Гурково - http://www.obshtina-

gurkovo.com/results/, както и на официалната страница на Агенцията за обществени поръчки 

(АОП), не бяха намерени данни за обявяването и възлагането на обществена поръчка с 

посочения по-горе предмет. При направена справка в публичния регистър на разрешенията за 

ползване издадени от ДНСК - http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx, се 

http://www.obshtina-gurkovo.com/results/
http://www.obshtina-gurkovo.com/results/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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установи, че на Община Гурково има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-

1609/11.11.2014 г. за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Конаре, 

община Гурково с дължина 11 198,20 м“.  В тази връзка, ако обектът, за когото участникът е 

декларирал изпълнение на строителен надзор, е същият, то следва, че изпълнението на услугата 

е приключило на 11.11.2014 г., когато е издадено и Разрешението за ползване, а не на 11.11.2016 

г., както е декларирано в еЕЕДОП. При това обстоятелство, декларираната услуга е извън 

референтния период, посочен от Възложителя, от 3 (три) години, считано от датата на подаване 

на офертата на участника. Посоченото несъответствие следва да се отстрани. 

 Декларираната от участника услуга включва само изпълнението на строителен 

надзор, а липсва декларирана услуга по извършена оценка на съответствие на инвестиционни 

проекти за сходен на посочените в документацията видове строежи, т.е. не покрива 

изискванията на Възложителя за опит в изпълнението на идентични или сходни с предмета и 

обема на поръчката дейности. В обявлението (стр. 7-8) и документацията за участие (стр. 16) са 

посочени кои са идентични или сходни дейности, а именно: „Под идентична или сходна с 

предмета и обема на поръчката се разбира консултантска услуга по изготвяне на доклад за 

оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен 

надзор при изпълнение на СМР в съответствие с посочените в ЗУТ функции или 

еквивалентни такива (за консултантски услуги по строителен надзор, предоставяни в други 

държави) при строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или 

подмяна и/или еквивалентна дейност на водоснабдителни мрежи и съоръжения и/или 

строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация  и/или еквивалентна 

дейност на път/пътища и/или улица/улици.“ В забележка е изрично уточнено, че изискването за 

изпълнени и двете услуги (изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на 

строителен надзор при изпълнение на СМР) не е кумулативно (т.е. не е необходимо да са 

изпълнени едновременно за един обект), като участник може да покрие изискването с 

изпълнени и двете услуги съвместно по отношение на един строеж или отделно по отношение 

на различни строежи. Посочената непълнота/несъответствие следва да се отстрани, така че да са 

налице и двете изпълнени сходни услуги (заедно или поотделно за различни обекти) в 

заложения срок, с цел покриване на минималните изисквания на Възложителя по този критерий 

за подбор. 
 

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 ЕЕДОП 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 тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

14.00 часа на 15.02.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 18.02.2019 

г. от 09:00 часа. 

 

------------------------------------------------------------IIIII---------------------------------------------------------- 

 

На 18.02.2019 г. от 09.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 
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3. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

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

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

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява по едностепенна система от съвет на 

директорите, състоящ се от три физически лица и се представлява от изпълнителен директор; 

еЕЕДОП на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е подписан от Изпълнителния 

директор и членовете на съвета на директорите; посочените лица съответстват на данните 

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

 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 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – 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, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9vy1uvtsC1zMami2MdtRz2  

се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ" АД покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със 

застрахователно покритие  - 350 000 лв. за всяко събитие и 700 000 лв. в агрегат, покриваща 

рисковете за всички категории строежи, т.е. с покритие над минимално изискващото се 

съгласно чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството и данни за валидна застраховка „Професионална отговорност“ 

за консултант, извършващ оценка за съответствие на инвестиционните проекти с покритие 

150 000 лв. за всяко събитие и 300 000 лева в агрегат, покриваща рисковете за всички категории 

строежи, т.е. с покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3 от Наредбата 

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

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9vy1uvtsC1zMami2MdtRz2
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са номера на полиците, срокът на валидност и застрахователят, който ги е издал. 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 способности: -   в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 (една) дейност по оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, както следва: 

 „Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически 

паспорт на строеж: „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци – I етап; Изграждане на 

част от главен клон I и главни клонове II и III и част от второстепенната мрежаот западния 

бряг на р. Конска, с. Ярджиловци, община Перник“. След извършена проверка се установи, че в 

профила на купувача на официалния сайт на Община Перник - https://pernik.nit.bg/publichni-

pokani/stroitelen-nadzor/ може да бъде намерена информация за възлагането на консултантската 

услуга. От направена справка в публичния регистър на разрешенията за ползване издадени от 

ДНСК - http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx е видно, че на Община 

Перник има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-431/16.04.2018 г. за същия обект. 

Във връзка с горните констатации, декларираните данни от участника отразяват 

действителното изпълнение на сходна с предмета и обема на поръчката услуга. Същата е 

извършена в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на 

участника.  

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ" АД е налице съответствие с изискванията за лично състояние и 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което се допуска до 

по-нататъшно участие в процедурата. 

 

4. Участник „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ 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 установява, 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; еЕЕДОП е 

подписан от управителя – Милен Кирилов Каменов; посоченото лице съответства на данните 

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

 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; 

https://pernik.nit.bg/publichni-pokani/stroitelen-nadzor/
https://pernik.nit.bg/publichni-pokani/stroitelen-nadzor/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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 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 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – 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, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu%2bq1pvSKuul6T4lILQLq

Su се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По отношение 

на годността за упражняване на професионална дейност "ИСК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти и за консултант, извършващ строителен надзор, със застрахователно 

покритие  - 300 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3 

и чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството. Посочен е номерът на полицата, срокът на валидност и 

застрахователят, който я е издал. 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 способности: -   в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 2 (две) дейности по 

осъществяване на строителен надзор на строежи с предмет реконструкция на водопроводна 

мрежа и 1 (една) дейност по оценка на съответствието на инвестиционен проект на обект с 

предмет реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа, описани, както следва: 

 „Осъществяване на строителен надзор на „Зониране и реконструкция на 

вътрешна водопроводна мрежа квартал „Малко Белово“ – 7 500 л.м., с възложител Община 

Белово. При проверка се установи, че в профила на купувача на официалната страница на 

Община Белово - http://belovo.eu/index.php/obshtestveni-porachki-2/vuzlagane-po-reda-na-chlen-20-

al-3-ot-zop/1032-vp-chl-20-3# може да бъде намерена информация относно възлагането на 

обществената поръчка. 

 „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“ – 2402 л.м., с възложител Община Вършец. При проверка в 

профила на купувача на официалната страница на Ощина Вършец - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu%2bq1pvSKuul6T4lILQLqSu
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu%2bq1pvSKuul6T4lILQLqSu
http://belovo.eu/index.php/obshtestveni-porachki-2/vuzlagane-po-reda-na-chlen-20-al-3-ot-zop/1032-vp-chl-20-3
http://belovo.eu/index.php/obshtestveni-porachki-2/vuzlagane-po-reda-na-chlen-20-al-3-ot-zop/1032-vp-chl-20-3
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http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled12 може да бъде 

намерена информация относно възлагането и изпълнението на обществената поръчка. 

 „Косултантска услуга по изготвяне на оценка за съответствието на 

инвестиционен проект на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа 

в кв. Миньор и ул. „Свети Спас“, гр. Бобов дол, община Бобов дол“ – 4200 л.м., с възложител 

Община Бобов дол. При проверка в профила на купувача на официалната страница на Община 

Бобов дол - https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-2-zop/a2-0004659.html може да бъде намерен 

инвестиционния проект, заедно с  извършената оценка за съответствие от участника. 

Във връзка с горните констатации, декларираните данни от участника отразяват 

действителното изпълнение на сходни с предмета и обема на поръчката услуги. Всичките са 

извършени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на 

участника.  

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът "ИСК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е 

налице съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

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 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, а именно: 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТ С“  

 Участник „ПЕШЕВ“ ЕООД 

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.  

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled12
https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-2-zop/a2-0004659.html
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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 от 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, освен 

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

e-mail, се изписва информацията, съгласно указанията в Раздел IX от документацията за 

участие. 

 

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 18.02.2019 г. в 11.15 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. И. Д. И.* - ………(подпис)*…………… 

2. инж. К. П. Д.* - .………(подпис)*…….…….. 

3. инж. И. Г. Г.* - …….(подпис)*…………… 

4. И. Й. П.* - ……………(подпис)*.………….. 

 
 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  

 

 

 

 

 

 

 


