
             СО - Р А Й О Н     М Л А Д О С Т 
 
 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ по две обособени позиции 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №1 
 

от проведено публично заседание и последващи заседания за разглеждане на документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-
монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на 

Район Младост-СО по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради“ по две обособени позиции, с цел констатиране съответствието им с изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя 
 
 
Днес, 23.01.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 

Район Младост, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1, се проведе заседание на 
Комисията, назначена със Заповед № РМЛ19-РД92-1/23.01.2019 г. на Възложителя, за 
провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с 
предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на строително-
монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“ и 
Обособена позиция №2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, открита с Решение № РМЛ18-ДИ05-328 от 
18.12.2018 г. на ВрИД Кмет на Район Младост. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 
 
Председател:  Снежана Вълкадинова – Зам. Кмет на Район Младост – СО. 
 
Членове:       
 

1. Кристина Гергинова – Началник отдел „АИПО“ в администрацията на Район 
Младост; 

2. Христина Михайлова – Главен експерт „ИИБ“ в администрацията на Район 
Младост; 

3. Мария Владимирова – Началник отдел „ИКС“ в администрацията на Район 
Младост; 

4. Албена Цанова – Началник отдел „ФСДЧР“ в администрацията на Район Младост; 

5. Михаил Праматаров – външен експерт, с професионална квалификация 
„архитект“; 

6. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни 
решения, определените с горецитираната Заповед на Възложителя резервни членове не 
присъстват и не вземат участие в работата на Комисията на днешното ѝ заседание.  
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Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата, при 
спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на 
Председателя на Комисията от служител в деловодството на Район Младост в 10:50 часа. 

 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от 
ППЗОП, присъстват: 

- Иван Динков Чернев – Управител на „Пропаркет“ ЕООД; 

- Васил Димитров Атанасов – редовно упълномощен представител на „Парсек 
Груп“ ЕООД; 

- Валентин Йорданов Георгиев – редовно упълномощен представител на „Найс 
Билдинг“ ЕООД. 

 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 
предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 
по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не 
присъстват/не изпращат представители на днешното заседание на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. на евентуално 
закъснели представители на Участниците и/или средствата за масово осведомяване откри 
заседанието в 11:15 часа и след легитимирането на присъстващите представители на трима 
от Участниците в процедурата, ги запозна със съдържанието на Заповед № РМЛ19-РД92-
1/23.01.2019 г. на Възложителя, а членовете на Комисията – със съдържанието на 
съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел 
узнаване от тяхна страна на имената (фирмените наименования) на Участниците, 
депозирали оферти за участие в процедурата в рамките на публично оповестения в 
Обявението за поръчка краен срок – 17:00 ч. на 22.01.2019 г., а именно: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. №, дата и час на 

подаване 
Обособена 

позиция 

1. 
ЕТ „РЕМО- НИКОЛАЙ ТОШЕВ“,  

гр. Оряхово, ул. „6-ти септември“ №22, бл. 6, 
ап. 16  

№ РМЛ19-ТД26-119 от 
21.01.2019 г., подадена в 

10:01 ч. 
№2 

2. 

ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - 
СТОЯНСТРОЙ – 2“, 

гр. София, ж.к. „Хр. Смирненски“, ул. 
„Роглец” бл. 2, вх. Г, ап. 64  

№ РМЛ19-ТД26-129 от 
21.01.2019 г., подадена в 

15:53 ч. 
№2 

3. 
„ГРАДИВ“ ООД, 

гр. София, ул. „Владимир Балан“, Складово-
производствена зона – Слатина, п.к. 7 

№ РМЛ19-ТД26-133 от 
22.01.2019 г., подадена в 

10:14 ч. 
№2 

4. 
„ПИКСИ СТРОЙ“ ООД, 

Гр. София, бул. „Христо Ботев“ 74, ет. 1  

№ РМЛ19-ТД26-134 от 
22.01.2019 г., подадена в 

10:30 ч. 
№2 

5. 
„РЕСПЕКТ 10“ ООД,  

гр. Плачковци, ул. „Планинец” №33 

№ РМЛ19-ТД26-140 от 
22.01.2019 г., подадена в 

14:27 ч. 
№2 

6. 
„КАЛЕКСА“ ООД,  

гр. Варна, ул. „Цар Асен“ №43  

№ РМЛ19-ТД26-141 от 
22.01.2019 г., подадена в 

14:36 ч. 
№1 

7. 
„СЕТАТЕХ“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Богдан“ № 5, ет. 5, ап.7   

№ РМЛ19-ТД26-142 от 
22.01.2019 г., подадена в 

14:41 ч. 
№2 
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8. 

„КИЛТЕКС“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, 
Софарма Бизнес Тауърс, ет. 2, офис 116  

 № РМЛ19-ТД26-143 от 
22.01.2019 г., подадена в 

14:43 ч.  
№2 

9. 

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД, 

Гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ 
№43 

№ РМЛ19-ТД26-149 от 
22.01.2019 г., подадена в 

15:48 ч. 
№1 

10. 
„ЕКОДИН“ ЕООД, 

с. Борово, обл. Благоевград, Стопански двор  

№ РМЛ19-ТД26-150 от 
22.01.2019 г., подадена в 

15:50 ч. 
№2 

11. 
„РАСТЕР- ЮГ“ ООД, 

гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев“ №1  

№ РМЛ19-ТД26-151 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:12 ч. 
№1 

12. 
„ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“ ООД, 

гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 37  

№ РМЛ19-ТД26-152 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:14 ч. 
№2 

13. 
„С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД, 

гр. Банкя, бул. „Варна” 45А  

№ РМЛ19-ТД26-153 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:16 ч. 
№2 

14. 
„ПРОПАРКЕТ“ ЕООД, 

Гр. София, ул. „Стоян Едрев“ №1А 

№ РМЛ19-ТД26-154 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:28 ч. 
№2 

15. 

„АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Дойран“ №15, вх. Б, ет. 2, 
офис 7 

№ РМЛ19-ТД26-155 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:43 ч. 
№2 

16. 

„НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Опълченска“ бл. 37, вх. Д, ет. 
8, ап. 128 

№ РМЛ19-ТД26-156 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:49 ч. 
№2 

17. 

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, 

гр. Пловдив, ул. „Подофицер Георги Котов” 
№18, ет. 1  

№ РМЛ19-ТД26-157 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:54 ч. 
№2 

18. 
„ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, 
гр. София, ул. „21-ви век” №30, офис 1.8  

№ РМЛ19-ТД26-158 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:56 ч. 
№1 

 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър 
на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на 
конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с 
нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 
I. Приключвайки горепосочените процедурни действия и след направени уточнения 

относно редовността на офертите, а именно:  

(1) всички са представени в срок, 

(2) в запечатани, непрозрачни опаковки, които са  

(3) с ненарушена цялост, 

Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите на 
гореиндивидуализираните Участници, спазвайки следната процедурна последователност: 

 
1. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-119 от 21.01.2019 г., подадена от ЕТ „РЕМО- 

НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ за обособена позиция №2  
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Първото извършено от Комисията действие след отварянето на външната опаковка, 
съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната комплектуваност и наличието на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

След като констатира, че представената от ЕТ „Ремо-Николай Тошев“ оферта е 
подредена по указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик, 
отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, 
Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП оповести 
документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата 
на Участника. 

Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на 
процедурата, законодателно скрепена в чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 
Комисията подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след 
което и Техническото предложение, съдържащо се в опаковката с офертата беше подписано 
от тях в цялост. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

Представител на конкурентен Участник се възползва частично от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
2. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-129 от 21.01.2019 г., подадена от ДЗЗД 

„ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - СТОЯНСТРОЙ – 2“ за обособена позиция №2 
 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от Участниците, 
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 
прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя 
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на 
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията 
подписаха в цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на конкурентните Участници да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, като 
от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
частично се възползва представител на конкурентен Участник, като подписа единствено 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
3. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-133 от 22.01.2019 г., подадена от „ГРАДИВ“ 

ООД за обособена позиция №2 
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След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 
комплектуването на офертата, направено от страна на „Градив“ ООД и установяване 
наличието в съдържанието ѝ на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, 
ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание 
чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната 
съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Дружеството. 

В изпълнение на разпоредбите, съдържащи се в текста на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, 
съдържащи се в опаковката с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима 
членове на Комисията. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

Представител на конкурентен Участник се възползва частично от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
4. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-134 от 22.01.2019 г., подадена от „ПИКСИ 

СТРОЙ“ ООД за обособена позиция №2 
 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на четвъртия от Участниците, 
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 
прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя 
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на 
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията 
подписаха в цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на конкурентните Участници да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, като 
от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
частично се възползва представител на конкурентен Участник, като подписа единствено 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
5. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-140 от 22.01.2019 г., подадена от „РЕСПЕКТ 10“ 

ООД за обособена позиция №2 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

офертата, представена от този от Участниците и установяване наличието в съдържанието ѝ 
на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от 
ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на „Респект 10“ ООД. 
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В изпълнение на разпоредбите, разписани в текста на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, плика, 
обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, 
съдържащи се в опаковката с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима 
членове на Комисията. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на конкурентните Участници да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

Представител на конкурентен Участник се възползва частично от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
6. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-141 от 22.01.2019 г., подадена от „КАЛЕКСА“ 

ООД за обособена позиция №1 
 

Първото извършено от Комисията действие след отварянето на външната опаковка, 
съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната комплектуваност и наличието на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

След като констатира, че представената от „Калекса“ ООД оферта е подредена по 
указания от Възложителя начин (основан на разпоредбите на ППЗОП) и ценовото му 
предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 
39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. 
първо от ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието 
на опаковката с офертата на Участника. 

Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на 
процедурата, законодателно скрепена в чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 
Комисията подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след 
което и Техническото предложение, съдържащо се в офертата бе подписано от тях в цялост. 

Представителите на конкурентните Участници не се възползваха от тази, 
предоставена им, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
7. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-142 от 22.01.2019 г., подадена от „СЕТАТЕХ“ 

ЕООД за обособена позиция №2 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

офертата от страна на Участника и установяване наличието в съдържанието ѝ на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от 
ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на следващия от Участниците в процедурата. 

В изпълнение на разпоредбите, разписани в текста на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, плика, 
обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, 
съдържащи се в опаковката с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима 
членове на Комисията. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на конкурентните Участници да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   
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Представител на конкурентен Участник се възползва частично от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
8. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-143 от 22.01.2019 г., подадена от „КИЛТЕКС“ 

ЕООД за обособена позиция №2  
 

Първото извършено от Комисията действие след отварянето на външната опаковка, 
съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната комплектуваност и наличието на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

След като констатира, че представената от „Килтекс“ ЕООД оферта е подредена по 
указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик, отговарящ на 
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 
комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП оповести документите, 
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника. 

Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на 
процедурата, законодателно скрепена в чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 
Комисията подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след 
което и Техническото предложение, съдържащо се в опаковката с офертата беше подписано 
от тях в цялост. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

Представител на конкурентен Участник се възползва частично от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
9. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-149 от 22.01.2019 г., подадена от „ЗАЕЧКИ“ 

ЕООД за обособена позиция №1 
 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на деветия от Участниците, 
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 
прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя 
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на 
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията 
подписаха в цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на конкурентните Участници да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, като 
от тази възможност, предоставена им, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП не 
се възползваха. 
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10. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-150 от 22.01.2019 г., подадена от „ЕКОДИН“ 
ЕООД за обособена позиция №2 

 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

комплектуването на офертата, направено от страна на „Екодин“ ЕООД и установяване 
наличието в съдържанието ѝ на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, 
ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание 
чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната 
съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Дружеството. 

В изпълнение на разпоредбите, съдържащи се в текста на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, 
съдържащи се в опаковката с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима 
членове на Комисията. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

Представител на конкурентен Участник се възползва частично от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
11. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-151 от 22.01.2019 г., подадена от „РАСТЕР- 

ЮГ“ ООД за обособена позиция №1 
 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на единадесетия от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на 
основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, 
включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя 
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на 
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията 
подписаха в цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на конкурентните Участници да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, като 
от тази възможност, предоставена им, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
частично се възползва един от представителите на конкурентните Участници, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
12. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-152 от 22.01.2019 г., подадена от „ПРЕСТИЖ 

БИЗНЕС – 93“ ООД за обособена позиция №2 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

офертата, представена от този от Участниците и установяване наличието в съдържанието ѝ 
на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
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ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от 
ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на „Престиж Бизнес – 93“ ООД. 

В изпълнение на разпоредбите, разписани в текста на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, плика, 
обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, 
съдържащи се в опаковката с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима 
членове на Комисията. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на конкурентните Участници да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

Представител на конкурентен Участник се възползва частично от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
13. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-153 от 22.01.2019 г., подадена от „С.И.С.М-

СТРОЙ“ ЕООД за обособена позиция №2 
 

Първото извършено от Комисията действие след отварянето на външната опаковка, 
съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната комплектуваност и наличието на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

След като констатира, че представената от „С.И.С.М-Строй“ ЕООД оферта е 
подредена по указания от Възложителя начин (основан на разпоредбите на ППЗОП) и 
ценовото му предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във 
връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 
3, предл. първо от ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност 
съдържанието на опаковката с офертата на Участника. 

Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на 
процедурата, законодателно скрепена в чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 
Комисията подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след 
което и Техническото предложение, съдържащо се в офертата бе подписано от тях в цялост. 

Комисията покани и присъстващите представители на останалите Участници да 
подпишат съдържанието на Техническото предложение, направено от този, конкурентен 
техен Участник, както и плика с предлаганите ценови параметри, като от така 
предоставената им възможност частично се възползва един от тях, подписвайки единствено 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
14. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-154 от 22.01.2019 г., подадена от 

„ПРОПАРКЕТ“ ЕООД за обособена позиция №2 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

офертата от страна на Участника и установяване наличието в съдържанието ѝ на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от 
ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на следващия от Участниците в процедурата. 

В изпълнение на разпоредбите, съдържащи се в текста на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, 
съдържащи се в опаковката с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима 
членове на Комисията. 
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След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

Представител на конкурентен Участник се възползва частично от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
15. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-155 от 22.01.2019 г., подадена от „АЛДИ 

КОМЕРС ГРУП“ ЕООД за обособена позиция №2  
 

Първото извършено от Комисията действие след отварянето на външната опаковка, 
съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната комплектуваност и наличието на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

След като констатира, че представената от „Алди Комерс Груп“ ЕООД оферта е 
подредена по указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик, 
отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, 
Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП оповести 
документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата 
на Участника. 

Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на 
процедурата, законодателно скрепена в чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 
Комисията подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след 
което и Техническото предложение, съдържащо се в опаковката с офертата беше подписано 
от тях в цялост. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

Представител на конкурентен Участник се възползва частично от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
16. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-156 от 22.01.2019 г., подадена от „НАЙС 

БИЛДИНГ“ ЕООД за обособена позиция №2 
 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на шестнадесетия от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на 
основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, 
включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя 
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на 
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията 
подписаха в цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата. 
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След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на конкурентните Участници да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, като 
от тази възможност, предоставена им, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
частично се възползва един от представителите на конкурентните Участници, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
17. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-157 от 22.01.2019 г., подадена от „ПАРСЕК 

ГРУП“ ЕООД за обособена позиция №2 
 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

комплектуването на офертата, направено от страна на „Парсек Груп“ ЕООД и установяване 
наличието в съдържанието ѝ на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, 
ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание 
чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната 
съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Дружеството. 

В изпълнение на разпоредбите, съдържащи се в текста на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, 
съдържащи се в опаковката с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима 
членове на Комисията. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

Представител на конкурентен Участник се възползва частично от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
18. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-158 от 22.01.2019 г., подадена от „ТЕС 

КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД за обособена позиция №1 
 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на последния от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на 
основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, 
включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя 
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на 
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията 
подписаха в цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на конкурентните Участници да подпишат Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, като 
от тази възможност, предоставена им, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
частично се възползва един от представителите на конкурентните Участници, като подписа 
единствено плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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След приключване на гореописаните действия, в 12:40 ч. приключи публичната част 
от работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието, като покани присъстващите 
представители на Участници в процедурата да напуснат залата. 

 
************************************************************************* 
 
II. Комисията продължи работа по същество при закрити врати, като в съответствие 

и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗОП извърши 
проверка за съответствието на представените във всяка една от офертите документи по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
утвърдени от Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата и редовността на 
представените документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за 
участие в процедурата, въз основа на което установи следното: 

 
 
1. ЕТ „РЕМО-НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-119 от 

21.01.2019 г., депозирана за участие по обособена позиция №2 на обществената 
поръчка 

 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 

от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан 
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1. 

В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в 
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания 
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща 
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  

С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  

Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да 
представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му с използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на 
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата 
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на 
Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение 
за вписване на въпросната информация в поле първо на Част I от представяния от него 
ЕЕДОП. 
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2. В Част II, Раздел „А“, поле „Само в случай, че поръчката е запазена...“, 

Икономическият оператор не е избрал нито един от двата, поставени в алтернатива 
отговора („да“, респ. „не“), която липса на отбелязване на конкретен отговор, по същество 
не е неправилна, по причина на това, че би могла да се приеме по косвен път за 
съответстваща на действителния характер на процедурата, която не попада в 
хипотезите на чл. 12 от ЗОП и няма статут на „запазена“. 

Въпреки посочената приемливост на пропуска на Икономическия оператор да 
отбележи относимия към настоящата обществена поръчка отговор („не), за некоректна, 
неприемлива и несъответна, Комисията счита декларацията, обективирана в следващото 
поле на същата Част от ЕЕДОП, съобразно която, Участникът се идентифицира като  
защитено предприятие или Дружество, насочено към социална професионална интеграция 
на лица с увреждания (социално предприятие), посочвайки, че е регистриран в официален 
списък на одобрените Икономически оператори/има еквивалентен сертификат 
(отбелязан е отговор „да“). 

С цел формиране на собствена преценка и убеденост по отношение достоверността 
на предоставената ѝ информация, Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с 
разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, извърши проверка на данните, вписани във 
въпросния „Официален списък на одобрените икономически оператори“, а именно: 
Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, 
поддържан от Агенцията за хората с увреждания (http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se), в 
резултат от което констатира, че ЕТ „Ремо-Николай Тошев“ не е вписан като 
специализирано предприятие на хора с увреждания, поради която причина, дадения от 
него положителен отговор на цитирания въпрос, касаещ именно подобна регистрация, 
е практически невъзможен. 

В продължение на горепосоченото, не би могла да се остави без внимание и 
следващата декларация на Икономическия оператор, изразяваща се в следното: 

В отговор на въпроса, обозначен с буква „а“ в десетото поле на Част II, Раздел „А“ 
от ЕЕДОП, игнорирайки разписаните в относимото ляво поле указания, че данните, 
изискуеми за вписване в кореспондиращото му дясно поле от тази част на ЕЕДОП, се 
предоставят единствено в случаите на запазени поръчки, Участникът е вписал данни и 
информация, които са не само неотносими, но и влизат в противоречие с направеното от 
Комисията установяване, че ЕТ „Ремо-Николай Тошев“ не е защитено предприятие или 
Дружество, насочено към социална професионална интеграция на лица с увреждания 
(социално предприятие). 

Конкретната липса на кореспонденция се изразява в това, че на изискването „Моля, 
посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или 
сертификационен номер, ако е приложимо“, в отговор на което следва да се посочи 
относимата информация, оповестена именно в посочения по-горе Регистър на 
специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, Икономическият оператор е декларирал наличие на 
вписване от негова страна (регистрация) в „EORI-BG регистър“, поддържан от Агенция 
„Митници“, реферирайки към конкретен номер от Националната система за 
регистрация и идентификация.  

Нещо повече, видно от данните, отразени в дясното поле на Част IV, Раздел „А“ на 
обсъждания Единен европейски документ за обществени поръчки, въпросната информация, 
независимо от нейната ирелевантност за настоящето възлагане, отново е посочена от 
Икономическия оператор, бидейки придружена с препратка към интернет страницата на ЕК 
– данъчно облагане и митнически съюз. 

 
3. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
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Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Участника ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
4. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Едноличния търговец една или повече от самостоятелно формулираните във визираното 
поле хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от 
процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 

5. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
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изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че Участникът не е съобразил и не е 
спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на действащите 
към датата на откриване на процедурата разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 
101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и 
неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:  

 

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (лицето/лицата по чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, ал. 1 - ал. 3 от ППЗОП): 2.1.1.1. е 
осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на 
хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, престъпление против трудовите права на 
гражданите по чл. 172 от НК, престъпление против младежта по чл. 192а от НК, 
престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК, престъпление против 
стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в 
организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и престъпление против околната 
среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, освен ако е/са реабилитирано/и; 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 

 
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице някое от следните 

обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване, предвидени в 
националното законодателство, е именно и причината на стр. 24 от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с троен знак за привличане на 
вниманието, да постави следното пояснение, съобразно което: „!!! Липсата, спрямо 
Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 
256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за 
изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“/„Други 
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основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка (в 
зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез попълване на 
приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването 
на Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП“. 

 

(3) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в 
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.  

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон. 

2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на 
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на Част III, 
Раздел „Г“ от ЕЕДОП“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими 
за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и 
съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените 
позиции подава оферта“. 

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 
54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 
2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе, Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се 
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представя в Word формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), 
Участникът трябва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, 
Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от ЕТ „Ремо – 
Николай Тошев“, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на 
него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 
от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните 
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
посочените условия за лично състояние. 

 
6. В полето на т. 5 от Раздел „Б“, Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, Участникът е 

декларирал следното, цитирано дословно: „Лев Инс“ АД, застрахователна полица 
№……….*, дата на издаване 03.08.2018 г. на „Ремо – Николай Тошев“ ЕТ за 
„Професионална отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето, 
упражняващо строителен надзор“, валидна до 03.08.2019 г., 600 000 лв.“. 

Недвусмислено видно от цитираната декларация на Участника е обстоятелството, че 
същата не дава каквато и да е ясна и съответстваща на изискванията на Възложителя 
информация, досежно качеството, в което същия е застраховал своята професионална 
отговорност – проектант, или строител, или Консултант, или лице, упражняващо 
строителен надзор. 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от Участника 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2.2. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на т. 
4.2.2. от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея отново е налице обективна 
невъзможност да приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП.  
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7. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел 
III.1.3., т. 1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) години, считано от датата на 
подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка/съответната 
обособена позиция, в полето на т. 1а) в Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, Участникът е 
направил позоваване на три конкретно индивидуализирани обекта, сочени като изпълнени 
от него в референтния за настоящата процедура период. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него строежи, в нагледен вид, Участникът 
е посочил: наименованието на обекта на строителство; Възложителя по съответния договор; 
изпълнените от ЕТ „Ремо-Николай Тошев“ отделни строително-монтажни работи и 
съответстващата им стойност, както и периода на конкретното изпълнение. 

Строителните дейности, изброени от него за всеки конкретен обект, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи кумулативно 
следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации“. 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от ЕТ „Ремо-Николай 
Тошев“ факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен 
обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, от една страна, а от друга – 
отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като критерии за подбор, Комисията 
установи следното: 

Независимо от твърдяната от Икономическия оператор „сходност“ на 
изпълнените от него строителни интервенции, с дейностите, определени от 
Възложителя именно като „сходни“ с тези, предмет на настоящето възлагане, 
Комисията констатира, че посочените като извършени от ЕТ „Ремо-Николай Тошев“ 
строително-монтажни/строително-ремонтни работи не са на обекти, които по 
предназначението си съответстват на минималното изискване за допустимост, 
установено от Възложителя с цитираното по-горе дефинитивно определяне на 
относимите обекти, а именно – жилищни сгради. 

 
С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 

обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски по 
отделните договори, установени при извършения от нея анализ на данните, декларирани от 
самия Участник и които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на 
доказаност от страна на Икономическия оператор на съответствие с това от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, а именно: 

 

7.1. В обхвата на първото, декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №2 строителство, се сочи, че са осъществени следните 
дейности: „Ремонт и реконструкция на елементи от конструкцията на сградата и на 
сглобяеми покрития на покрив на сградата на 127 СУ „Иван Денкоглу“, гр. София, ул. „П. 
Парчевич“ №43 – строителни работи – ремонт на покривна конструкция, външна 
вароциментова мазилка на комини, демонтаж и монтаж на водосточни тръби, направа 
на вароциментова мазилка по фасада и под стрехи, боядисване с фасаген“.  
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С оглед посочения вид на строежа, в който са изпълнявани изброените строителни 
интервенции, Комисията намира, че така индивидуализирания обект на строителство 
– средно училище (респ. и дейностите, изпълнени на него) не може да бъде 
квалифициран като „сходен“ с предмета на обособена позиция №2, съобразно 
разписаната от Възложителя и цитирана по-горе дефиниция за сходност, предвид 
обстоятелството, че училището по вид е обект на социалната инфраструктура по 
смисъла на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, имащ образователно предназначение, а не е 
жилищна сграда. 

 
7.2. Посоченият под №2 строителен обект е аналогичен като вид на този, описан 

в предходната точка, с оглед което Комисията квалифицира и него като несъответстващ 
(несходен) с предмета на настоящата обществена поръчка в частта ѝ по обособена 
позиция №2, по причина на това, че по вид не е жилищна сграда, а обект на 
социалната инфраструктура с образователно предназначение.  

Обективна предпоставка за така направеното от него заключение, настоящият 
помощен орган намира в декларираните от Участника данни, че предметът на изпълнените 
от него строителни интервенции от обхвата на договор №2 включва: „Инженеринг - 
проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни 
работи по външни стени, тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ, с място на 
изпълнение гр. София, Столична община, Район „Подуяне“. 

 

Видно от дословно цитираната информация, разписана от Икономическия оператор 
в относимото за това поле на неговия ЕЕДОП, изпълнените от него дейности са на обект, 
който отново не попада в предметния обхват, определен от Възложителя като 
„сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №2, която „сходност“, както 
вече бе посочено и по-горе е ясно и еднозначно дефинирана като пояснение към 
минималното изискване, поставено по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 1 
от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие и се 
изразява в следното: „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с 
предмета на настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва 
да се разбира: изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи 
кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; 
(2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или 
монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 

С цел яснота и правилно разбиране от страна на Участника изразеното от 
Комисията неприемане на изпълнените от него обекти, които по вид са училище 
(договор №1) и детска градина (договор №2) за „сходни“ с предмета на възлагане по 
обособена позиция №2, за изпълнението на която е подадена офертата му, следва да се 
посочи, че съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР 
на ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои 
от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната 
застроена площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за изпълнени от него 
обекти, както многократно вече беше подчертано, са такива, попадащи в 
дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обекти на 
социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи система за 
обслужване на населението в образованието. 

 
7.3. Последният от договорите, на които Икономическият оператор се позовава за 

доказване на наличието спрямо него на изискуемите технически и професионални 
способности, има за предмет „Изграждане и реконструкция на Дневен център за деца и 
юноши с увреждания“, гр. Бургас, ул. „Приморски парк (морска градина)“. 
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Отчитайки данните и информацията, предоставени от самия Участник досежно вида 
на „изградения“ и „реконструиран“ от него обект, а именно: дневен център за деца и 
юноши с увреждания, Комисията намира, че същият, както и предходно обсъдените, 
отново не е и не може да бъде квалифициран като обект, идентичен или сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка, съобразно одобрената от Възложителя и 
цитирана по-горе дефиниция за сходност, по причина на това, че по напълно недвусмислен 
начин във въпросната дефиниция е посочено, че изпълнените от Участника строително-
монтажни/строително-ремонтни работи следва да касаят изграждане/ново строителство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, 
какъвто тип сграда дневният център очевидно не е. 

 

В допълнение следва да се посочи, че освен визираната неяснота в данните, 
препятстваща обективната преценка на Комисията по отношение съответствието на 
Участника с минималните изисквания за допустимост, в разглежданата част на 
представения от едноличния търговец ЕЕДОП (Част IV, Раздел „В“, т. 1а) не се 
съдържат също така и данни за датата, на която е съставен съответния за 
отделните обекти (макар и същите да бяха определени от Комисията за несъответни) 
Констативен акт за установяване на годността за приемането им – обр. 15 към 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, поради която 
неточност в предоставената ѝ информация, Комисията намира за недоказано от страна на 
Икономическия оператор, че който и да било от отделните „обекти“, може да се приеме за 
„изпълнен“, по причина на това, че в третата забележка, следваща текста на визираната по-
горе т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за 
целите на доказване съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и 
професионални способности, „дейностите (строителството), ще се считат за 
„изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя“. 

Липсата на посочените данни, индивидуализиращи въпросните документи, 
удостоверяващи факта на предаване на описаните от Участника обекти като годни 
за ползване, предпоставя съответно и заключението на настоящия помощен орган за 
допуснато от страна на Икономическия оператор неизпълнение и на едно от 
изискванията, одобрени от Възложителя и разписани в друго от поясненията към т. 
5.1. в Раздел III от Указанията за участие – това, наименовано „Доказване“, съобразно 
което: „при подаването на офертата си, Участникът декларира .................... (4) датата, 
на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ).  

 
8. За експерт „Ръководител обект“ – Стилиян Йорданов, не е доказано 

съответствие с изискването за придобит от страна на лицето опит като ръководител на 
екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 
Основание за така направения от нея извод, Комисията намира в данните и 

информацията, декларирани от самия Участник в полето на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
ЕЕДОП, съобразно които специфичния опит на г-н Йорданов е следният, цитиран буквално 
и дословно: 
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„- Ръководител на обект „Ремонт и реконструкция на елементи от 
конструкцията на сградата и на сглобяеми покрития на покрив на сграда 127 СУ „Иван 
Денкоглу“, гр. София, ул. „П. Парчевич“ №43“, изпълнител „Ремо – Николай Тошев“; 

– Ръководител на обект: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на 
конструктивно укрепване и ремонтно – възстановителни работи по външни стени, 
тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ с място на изпълнение гр. София, Столична 
община, район „Подуяне“, изпълнител „Ремо – Николай Тошев“; 

– Ръководител на обект: „Изграждане и реконструкция на „Дневен център за деца 
и юноши с увреждания“, гр. Бургас, ул. „Приморски парк“ (Морска градина), гр. Бургас“, 
включващ сл. СМР: външна топлоизолация 1800 м2, подмяна на водосточни тръби 160 м., 
направа на вароциментова мазилка 290 м2, боядисване с фасаген 1800 м2, възложител 
„ДСГ България“ ООД – дата на приключване 10.05.2017 г.“ 

 

Недвусмислено видно от цитираното съдържание на направеното представяне 
на специфичния професионален опит на експерта, е обстоятелството, че нито един 
от изброените обекти не съответства видово с цитираното по-горе минимално 
изискване, поставено от Възложителя, по причина на това, че осъществяваното от 
инж. Йоданов ръководство при изпълнението на визираните строителни дейности не 
е  по  отношение на жилищни сгради и вътрешните им сградни инсталации, а спрямо 
такива на социалната инфраструктура с образователно предназначение. 

С цел яснота и правилно разбиране мотивите на Комисията за неприемане на 
посочения опит на експерта като съответен на обсъжданото минимално изискване, 
одобрено за позицията на „Ръководител обект“, следва да се посочи и нормативно 
правената в отделните дефиниции в § 5 от ДР на ЗУТ „диференциация“ между 
отделните видове сгради, а именно: 

Съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на 
ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои 
от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната 
застроена площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за изпълнени от експерта 
обекти, както многократно вече беше подчертано и в предходната точка, са такива, 
попадащи в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обекти 
на социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи система 
за обслужване на населението в образованието. 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от Участника данни за специфичния професионален опит, придобит 
от предлагания от него експерт, обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение 
заключение за липсата на  каквато и да е информация досежно конкретния акт, с 
който всеки посочен (макар и несъответен) обект (или поне два от тях) е въведен в 
експлоатация. 

Посоченият пропуск настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли г-н 
Йорданов на поставеното от Възложителя условие за допустимост, относимо към 
обсъжданата експертна позиция (посочено в началото на настоящите констатации), 
а именно: определеният за заемането ѝ експерт да има опит като ръководител на 
екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта, т.е., такива, 
които са не само завършени, но за тях е издаден и съответен акт за установяване 
годността за приемане и ползване на тези обекти. 

Така установеният от нея пропуск формира извода на Комисията, че е налице 
не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, утвърдено от Възложителя 
както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., б. „в“ от Обявлението 
за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие, но е 
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допуснато несъобразяване и с изискването, обективирано в пояснението, следващо 
цитираното изискване и наименовано „Доказване“ (в Указанията за участие), 
съобразно което „При подаването на офертата, Участникът декларира 
съответствието си ...... само посредством попълване на изискуемата информация в Част 
IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от 
ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: ……… (6) специфичен 
професионален опит - индивидуализация на строежите, изпълняваните на тях дейности и 
конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, 
предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 
9. От информацията, представена в относимото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV 

на ЕЕДОП, касаеща лицето, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите 
като „Технически ръководител“ – Сава Монов, Комисията е в невъзможност да получи 
ясна увереност досежно придобит от посочения експерт опит като технически 
ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, което обстоятелство сочи 
на неизпълнение от страна на Участника на одобреното за целите на настоящата 
процедура изискване в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.2., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от 
Указанията за участие. 

Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията 
заключение се изразяват в следното: 

При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за г-н Монов се установява, че той е 
строителен техник, с призната специалност: „Строителство  и архитектура” от Техникум по 
строителство – гр. Враца. Направена е индивидуализация и по отношение номера на 
притежаваната от лицето диплома за придобито средно образование. 

 

Досежно натрупания от г-н Монов специфичен опит като Технически ръководител е 
посочено следното, цитирано напълно дословно:  

„ - Технически ръководител на обект „Ремонт и реконструкция на елементи от 
конструкцията на сградата и на сглобяеми покрития на покрив на сграда 127 СУ „Иван 
Денкоглу“, гр. София, ул. „П. Парчевич“ №43“, изпълнител „Ремо – Николай Тошев“; 

– Технически ръководител на обект: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на 
конструктивно укрепване и ремонтно – възстановителни работи по външни стени, 
тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ с място на изпълнение гр. София, Столична 
община, район „Подуяне“, изпълнител „Ремо – Николай Тошев“; 

– Технически ръководител на обект: „Изграждане и реконструкция на „Дневен 
център за деца и юноши с увреждания“, гр. Бургас, ул. „Приморски парк“ (Морска 
градина), гр. Бургас“, включващ сл. СМР: външна топлоизолация 1800 м2, подмяна на 
водосточни тръби 160 м., направа на вароциментова мазилка 290 м2, боядисване с фасаген 
1800 м2, възложител „ДСГ България“ ООД – дата на приключване 10.05.2017 г.“ 

 

Прочита на така представената от Икономическия оператор информация по 
напълно недвусмислен начин показва идентичността на съдържащи се в нея пропуски, 
спрямо тези, обсъдени по отношение на предходния експерт, предвид това, че 
направения от него опит за доказване специфичния опит на г-н Монов е посредством 
същите три обекта на строителство, за които Комисията вече имаше възможност 
(в т. 7 и т. 8 по-горе) в един или друг контекст да изложи аргументи, че бидейки 
обекти на социалната инфраструктура с образователно предназначение, същите не 
са релевантни за доказване опит на обсъждания експерт в техническото ръководство 
при изпълнение на СМР/СРР на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) 
инсталации, което заключение сочи, че и спрямо този експерт не е доказано, че е 
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придобил опит в изпълнението на строителни интервенции на посочения вид обекти 
на сградното строителство. 

На следващо място, цитираното минимално изискване, относимо към 
специфичния опит на експерта не е доказано и от гледна точка друго от 
съдържащите се в него условия, а именно това въпросните обекти (минимум два) да са 
изпълнени, т.е. изпълняваните на тях дейности да са завършени, което да е 
удостоверено с конкретен акт, с който е разрешено ползването им/въведени са в 
експлоатация. 

Както бе подчертано от Комисията и спрямо предходния експерт, липсата на  
каквато и да е информация, досежно конкретния акт, с който всеки отделен (макар и 
несъответен) обект е въведен в експлоатация, е изключително съществен пропуск, по 
причина на това, че води до препятстване възможността за обективна и 
безпристрастна преценка съответства ли г-н Монов на поставеното от 
Възложителя условие за допустимост, относимо към обсъжданата експертна 
позиция, а именно: определеният за заемането ѝ експерт да има професионален опит 
в техническото ръководство на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Така установеният от нея пропуск, формира извода на Комисията, че е налице 
не само неизпълнение на условието, утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за участие, но е допуснато несъобразяване и 
с изискването, обективирано в пояснението, следващо цитираното изискване и 
наименовано „Доказване“, съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ..... посредством попълване на изискуемата информация в 
Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 
от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: ……… (6) специфичен 
професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и обхвата на 
изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 
10. Прочита и анализа на данните, вписани в разгледаното и в предходните точки 

поле на т. 6 в Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП-а на Участника обосновава извода на 
Комисията, че поради пълната идентичност на пропуските в информацията, предоставяна 
за лицето, предлагано за заемане на позицията „Експерт по част „Електро” – инж. 
Цветан Цветков, по безусловен и недвусмислен начин може да се заключи, че и за него 
не е доказано съответствие с минималното изискване за придобит специфичен опит, 
което изискване, конкретно за обсъжданата експертна позиция е разписано в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „в“ от Указанията за 
участие. 

С цел пълнота и конкретност на излаганите факти и установени при прегледа на 
декларираните в ЕЕДОП данни, Комисията намира, че в подкрепа на така направеното от 
нея заключение следва да посочи, че в съдържателната част на информацията, относима 
към обсъждания експерт, Участникът дословно е преписал описанието на същите обекти, с 
които цели доказване специфичния опит и на обсъдените по-горе експерти, а именно: 

„Ремонт и реконструкция на елементи от конструкцията на сградата и на 
сглобяеми покрития на покрив на сграда 127 СУ „Иван Денкоглу“, гр. София, ул. „П. 
Парчевич“ №43“,  

– „Инженеринг – проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и 
ремонтно – възстановителни работи по външни стени, тераси и стълбища в сградата на 
177 ДГ с място на изпълнение гр. София, Столична община, район „Подуяне“ и  
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– „Изграждане и реконструкция на „Дневен център за деца и юноши с 
увреждания“, гр. Бургас, ул. „Приморски парк“ (Морска градина), гр. Бургас“, 

с единственото пояснение, че при изпълнението на тези обекти, г-н Цветков е 
изпълнявал функции като „Експерт– електроинженер“. 

 

Застъпвайки същите доводи и аргументи, както и спрямо неприемането за 
доказан специфичния опит на предходните двама експерти, по причина на това, че 
бидейки обекти на социалната инфраструктура с образователно предназначение, 
визираните сгради не са релевантни за доказване на изискуемия за целите на 
настоящата процедура опит при изпълнение на СМР/СРР на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации, настоящият помощен орган приема, че и 
спрямо този експерт не е доказано, че е придобил изискуемия специфичен опит в 
изпълнението на строителни интервенции на посочения вид обекти на сградното 
строителство. 

Напълно аналогично както и при обсъдените по-горе лица от инженерно-
техническия състав на Участника, цитираното минимално изискване, относимо към 
специфичния опит на експерта не е доказано и от гледна точка на другото от 
съдържащите се в него условия, а именно това въпросните обекти (макар и в случая - 
несъответни) да са изпълнени, т.е. изпълняваните на тях дейности да са завършени, 
което да е удостоверено с конкретен акт, с който е разрешено ползването им/въведени 
са в експлоатация. 

Аналогични съответно са и мотивите на Комисията по отношение на това, че 
при представянето на изискуемия опит и на този експерт не е спазено и условието, 
обективирано в пояснението, следващо текстовете на т. 5.2. в Раздел III от 
Указанията за участие  и наименовано „Доказване“, съобразно което „При подаването 
на офертата, Участникът декларира съответствието си ..... посредством попълване на 
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 
професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави данни и информация 
относно: ……… (6) специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и 
конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, 
предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 
11. В обсъжданото релевантно поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от представения 

ЕЕДОП на ЕТ „Ремо – Николай Тошев“, спрямо лицето, предложено за изпълнение на 
функциите и отговорностите, следващи от позицията на „Отговорник/специалист по 
контрола на качеството“ – Анна Радославова е декларирано, че притежава 
„Удостоверение за контрол върху качеството за изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност“ №1868 от 27.11.2018 г., издадено от ЦПО „Европартнер“ 
ЕООД“, което описание би могло да се приеме, че кореспондира с изискването за 
допълнителна професионална квалификация на лицето, определено за обсъжданата 
експертна позиция, но не дава абсолютно никаква информация за придобитата от г-
жа Радославова образователно-квалификационна степен и съответно признатите ѝ 
специалност и професионална квалификация.  

Така допуснатият от Участника пропуск се приема от настоящия помощен 
орган за изключително съществен по причина на това, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли експерта на 
поставеното от Възложителя условие за допустимост, предложеният 
Отговорник/специалист по контрола на качеството да има придобита професионална 
квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или 
еквивалентна, което обстоятелство пък сочи на неизпълнение на условието, 
утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., 
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б. „а“ от Обявлението за поръчка, утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.2.5., б. „а“ от Указанията за участие. 

 
Видно на следващо място е несъобразяване от страна на Икономическия оператор и 

с указанието, дадено от Възложителя, досежно начина на деклариране на притежавания от 
експерта специфичен опит, съдържащо се като пояснение след т. 5.2. от Указанията за 
участие и наименовано „Доказване“. Съобразно въпросното пояснение „При подаването на 
офертата, Участникът декларира съответствието си с така поставеното минимално 
изискване за технически и професионални способности, само посредством попълване на 
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 
професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави данни и информация 
относно: …….. (6) специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и 
конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в 
експлоатация……..“. 

От друга страна, по причина на това, че целият деклариран опит на г-жа Радославова 
като „контрол върху качеството за изпълнение на обекти“ е на същите сгради на социалната 
инфраструктура, обсъдени в предходните три точки за другите експерти, Комисията 
застъпва същото, изразено вече от нея становище, че и за този експерт не е доказан 
изискуемия специфичен опит при изпълнението на строително-монтажни работи на 
поне 2 (два) изпълнени обекта, които по вид трябва да съответстват на условието да 
са жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Отчитайки така установеното „спестяване“ от страна на Участника на 
минимално необходима информация, Комисията е в пълна невъзможност да извърши 
обективна и безпристрастна проверка за съответствието на офертата с одобрените 
от Възложителя минимални изисквания за професионална компетентност на 
обсъждания експерт и то по начин, че да бъдат спазени принципите за 
равнопоставеност, предвид което и на база направените по-горе констатации за 
реална липса на информация и/или други доказателства за специфичния 
професионален опит на предложеното от Участника лице, определено за заемане на 
експертната позиция на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“, 
Комисията приема, че по отношение на г-жа Радославова не е доказано съответствие  
с друго от минималните изисквания, поставени от Възложителя за заемане на 
ключовата експертна позиция, а именно: не е доказан опита ѝ в осъществяването на 
контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации, каквито изисквания са одобрени от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, също и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие. 

 
12. В данните, вписани коректно в разглежданото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част 

IV на ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от експертната позиция на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ – Пламен Тошев, Комисията намира, че липсва ясна, пълна и 
безспорна информация, способстваща за доказване по недвусмислен и неподлежащ на 
тълкуване начин, че така посоченият експерт отговаря на две от минималните 
изисквания, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни 
ниво/а“, т. 2.6, б. „а“ и б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в 
Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ и б. „б“ от Указанията за участие. 

 
С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 

обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски, установени 
при извършения от нея анализ на данните, декларирани от самия Икономически оператор и 
които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на доказаност от 
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негова страна на съответствие с тези от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, а именно: 

Съобразно визираните изисквания, Участникът следва да докаже, че има на свое 
разположение за целия срок на изпълнение на договора ръководен екип - инженерно-
технически състав, притежаващ необходимата професионална компетентност, 
съответстваща на спецификата на възлагане, пряко ангажиран за изпълнението на 
строителството, предмет на поръчката/съответната обособена позиция, в което число и 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, по отношение на придобитата 
от когото професионална квалификация, е поставено изискване да е отговаряща на 
изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, или еквивалентна. 

Другото минимално изискване, на което по недвусмислен начин следва да бъде 
доказано, че отговаря предложеният експерт и което по същество реферира към 
специфичния опит на лицето, е това за придобит опит като Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на 
поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Установима от декларираните в разглежданата част от ЕЕДОП данни, касаещи 
предложеното за Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве лице – Пламен 
Тошев (по идентичен начин, както и при предходно обсъдения експерт) е липсата на дори 
и минимална информация за придобитата от експерта образователно-
квалификационна степен и съответно признатите му специалност и професионална 
квалификация, който пропуск обосновава и крайното заключение на Комисията, че по 
никакъв начин не е доказано наличие на съответствие с първото от горепосочените 
минимални изисквания, поставени като критерий за подбор и абсолютно необходими 
за допустимостта както на експерта, така и на самия Участник. 

Що се касае до специфичния професионален опит на г-н Тошев, от страна на 
Участника са представени следните данни и информация, цитирани дословно: 

„ – Координатор по ЗБУТ на обект: „Ремонт и реконструкция на елементи от 
конструкцията на сградата и на сглобяеми покрития на покрив на сграда на 127 СУ „Иван 
Денкоглу“, гр. София, ул. „П. Парчевич“ №43“ (2017 г.), изпълнител „Ремо – Николай 
Тошев“; 

– Координатор по ЗБУТ на обект: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на 
конструктивно укрепване и ремонтно – възстановителни работи по външни стени, 
тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ с място на изпълнение гр. София, Столична 
община, район „Подуяне“, изпълнител „Ремо – Николай Тошев“; 

– Координатор по ЗБУТ: „Изграждане и реконструкция на „Дневен център за деца 
и юноши с увреждания“, гр. Бургас, ул. „Приморски парк“ (Морска градина), гр. Бургас“, 
включващ сл. СМР: външна топлоизолация 1800 м2, подмяна на водосточни тръби 160 м., 
направа на вароциментова мазилка 290 м2, боядисване с фасаген 1800 м2, възложител 
„ДСГ България“ ООД – дата на приключване 10.05.2017 г.“ 

 

Недвусмислено видно от цитираното съдържание на направеното представяне 
на специфичния професионален опит на експерта (припокриващ се изцяло от гледна 
точка изпълнявани обект с този на останалите експерти, разгледани по-горе), е 
обстоятелството, че нито един от изброените обекти не съответства видово с 
минималното изискване за специфичен опит, поставено от Възложителя, по причина 
на това, че осъществяваните от г-н Тошев функции на „Координатор по ЗБУТ“ на 
визираните строителни дейности не е  по  отношение на жилищни сгради и 
вътрешните им сградни инсталации, а спрямо такива на социалната 
инфраструктура с образователно предназначение. 

Видна също така от направения дословен цитат на предоставената 
информация е липсата на каквато и да е, дори и минимална относима информация за 
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датата и акта, с който минимум два от посочените три обекта (въпреки тяхната 
неотносимост) са въведени в експлоатация, което обстоятелство, както Комисията 
вече имаше възможност да обоснове по-горе и по отношение на предходните 
четирима експерти, по недвусмислен начин сочи на неизпълнение от страна на 
Икономическия оператор на указанието, съдържащо се в пояснението, следващо т. 
5.2. от Раздел III на Указанията за участие и наименовано „Доказване“, съобразно 
което „При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 
поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само 
посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, 
Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави 
данни и информация относно: ……… (6) специфичен професионален опит - посочване на 
строежа/жите и конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са 
в експлоатация, предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 

В обобщение, Комисията формира и крайния си несъмнен извод, че е 
категорично обективно невъзможно да се приеме, че лицето отговаря на което и да е 
от обсъдените по-горе условия, одобрени от Възложителя в посочените части от 
Обявлението за поръчка, а именно: Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 
2.6., б. „а“ и б. „б“, както и на аналогичните им текстове, съдържащи се в Раздел III, 
т. 5.2.6., б. „а“ и б. „б“ от Указанията за участие. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия 

абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2018/S 
246-562690 от 21.12.2018 г. (ОВЕС, бр. 246 от 21.12.2018 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
2. С оглед противоречивостта в информацията, предоставена от Икономическия 

оператор в тези от полетата на Част II, Раздел „А“ от представения първоначално негов 
ЕЕДОП, които касаят защитени/социални предприятия (каквото предприятие, проверката 
на Комисията установи, че ЕТ „Ремо-Николай Тошев“ не е), едновременно, съобразявайки 
и направения от настоящия помощен орган извод, основан на публично достъпната 
информация, съдържаща се в поддържания от АХУ Регистър на специализираните 
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, че по отношение на Участника не са 
налице юридически факти, които в съвкупната си кумулативна даденост да определят 
фактическия състав на чл. 12, ал. 5 от ЗОП, при представяне на новопопълнения, 
коригиран от него ЕЕДОП, в полетата от Част II, раздел „А“, обсъдени по-горе в 
констативната част на настоящия Протокол, трябва да бъдат отбелязани следните 
отговори: „не“ в поле осем, съответно - „не се прилага“ в поле девет. 

На следващо място и предвид установеното от Комисията фактическо положение, че 
ЕТ „Ремо-Николай Тошев“ не е защитено предприятие или Дружество, насочено към 
социална професионална интеграция на лица с увреждания (социално предприятие), 
съответно не притежава регистрационен номер в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 
увреждания, попълвайки изискания за представяне от него нов ЕЕДОП, Участникът не 
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следва да дава отговор на нито един от въпросите в десетото поле на Част II, Раздел 
„А“ на декларацията. 

 
3. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 3 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 
4. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Едноличния 
търговец от участие в процедурата. 

 
5. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в 

Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно 
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на 
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва 
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо настоящия Участник.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече 
от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 
от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
предпоставка за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, 
ал. 11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
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в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива). 

 
6. За да бъде създадена безспорна увереност, че Участникът е доказал съответствие с 

минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III.1.2., т. 2.2. от Обявлението 
за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 4.2.2. от Раздел III на Указанията за 
участие, едновременно и ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, 
Комисията указва на ЕТ „Ремо-Николай Тошев“ да представи доказателство/а, от 
което/които да е видно по недвусмислен начин, че притежава сключена валидна 
застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството” по чл. 171 от ЗУТ в качеството му на строител за изпълнение на 
обекти, съответстващи на вида и категорията на строежа, обект на обособена 
позиция №2 от обхвата на настоящата процедура, с покритие, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 
3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството. 

 
7. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че строителните дейности, посочени в списъка, съдържащ се в Част IV, Раздел „В“, 
т. 1а) от представения ЕЕДОП, изпълнени от Участника на следните обекти: (1) „Ремонт 
и реконструкция на елементи от конструкцията на сградата и на сглобяеми покрития на 
покрив на сграда 127 СУ „Иван Денкоглу“, гр. София“; (2) „Инженеринг – проектиране и 
изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно – възстановителни работи по външни 
стени, тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ с място на изпълнение гр. София, 
Столична община, район „Подуяне“ и (3) „Изграждане и реконструкция на „Дневен 
център за деца и юноши с увреждания“, гр. Бургас“, са с предмет на възлагане, който не 
може да бъде определен като „сходен“ с предмета на настоящата обществена 
поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №2, в хипотеза, че Участникът не споделя и 
не е съгласен с този извод на Комисията, съответно, поддържа и твърди 
действително наличие на съответствие на офертата му с утвърдения критерий за 
подбор, допълнително следва да представи безспорни доказателства, издадени от 
трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че изпълнените от него 
строителни интервенции обхващат именно: изграждане/ново строителство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
включват кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и 
покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 
СМР/СРР не са на жилищни сгради, Участникът трябва да посочи други обекти, 
които попадат в изискуемия обхвата на цитираната дефиниция за „сходност“, както 
и да представи в пълен обем включените в нея изисквания, разписани в цитираните 
части от Обявлението и Указанията за участие. 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
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основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за спазване от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в т. 1а) на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и 
приемане на съответния обект, с който акт е установена годността за приемане на 
всеки отделен от сочените от Участника строежи, на изпълнението на които 
именно основава съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване 
по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 
8. За да е налице коректно, точно и пълно изпълнение на изискванията, утвърдени от 

Възложителя и оповестени по идентичен начин както в Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., 
б. „в“ от Указанията за участие, Участникът следва да представи за предложения от него 
експерт „Ръководител обект“ – инж. Стилиян Йорданов, безспорни данни и 
информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин, 
придобит от лицето специфичен опит като ръководител на екип, или ръководител на 
обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Също така, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от Възложителя в т. 
(6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова релевантна информация, относима към специфичния опит на 
експерта, следва да се предоставят и недвусмислени данни и информация относно 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е било 
Ръководител обект. 

 
9. С цел недвусмислено и ясно доказване наличие на съответствие с изискванията на 

Възложителя, оповестени както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.2., 
б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата, Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Технически ръководител“ – Сава Монов безспорни данни и информация, удостоверяващи 
по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето специфичен опит 
като технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (6) 
от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
експерта, следва да се предоставят и ясни и точни данни и информация за 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е 
изпълнявало функциите на Технически ръководител. 

 
10. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, 

оповестени в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.4., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „в“ от 
Указанията за участие, Участникът следва да представи за предложения от него „Експерт 
по част „Електро” – инж. Цветан Цветков, конкретна и ясна информация, доказваща по 
безспорен начин придобит от лицето специфичен опит в извършване на дейности по 
част „Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 
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Едновременно, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Икономическият оператор следва да впише и ясни и точни данни и 
информация относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени 
са в експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които г-н 
Цветков е извършвал дейности по част „Електро“. 

 
11. Участникът, с цел доказване на съответствие с условията и изискванията, 

одобрени и разписани от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2.5., б. „а“ и б. „б“ от Обявлението за поръчка, разписано идентично и в Раздел III, т. 
5.2.5., б. „а“ и б. „б“ от Указанията за участие, следва да представи данни и информация, 
различни от и допълващи вече заявените в представения от него ЕЕДОП, доказващи по 
безспорен начин придобити от предложения от него експерт за позицията на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Анна Радославова: 

(1) професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 
от ЗУТ, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 
придобита в чужбина специалност).  

Едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
заверено копие от дипломата за придобито от г-жа Радославова образование, 
удостоверяваща признатите ѝ образователно-квалификационна степен, 
професионална квалификация и специалност. 

(2) опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Освен посоченото, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от 
Възложителя в т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано 
„Доказване“), в предоставяната нова релевантна информация, относима към 
специфичния опит на експерта, следва да се предоставят и недвусмислени данни и 
информация относно конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в 
експлоатация всеки отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която 
лицето е изпълнявало дейности като Отговорник/специалист по контрола на 
качеството. 

 
12. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 12 на 

констативната част по-горе, както и с цел доказване наличието на съответствие с 
изискванията на Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в 
Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. „а“ и б. „б“, както и на 
аналогичните им текстове, съдържащи се в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ и б. „б“ от Указанията 
за участие, Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Пламен Тошев безспорни 
данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобити от експерта: 

(1)  професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 
2 от ЗУТ, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 
придобита в чужбина специалност); 

Едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
заверено копие от дипломата за придобито от г-н Тошев образование, удостоверяваща 
признатите му образователно-квалификационна степен, професионална 
квалификация и специалност. 

(2) опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 
изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
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изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

Също така, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Икономическият оператор следва да впише и ясни и точни данни и 
информация относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени 
са в експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които г-н Тошев 
е осъществявал функции, следващи от позицията на Координатор по безопасност и 
здраве. 

 

 
 
2. ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - СТОЯНСТРОЙ – 2“ – оферта с вх. 

№ РМЛ19-ТД26-129/21.01.2019г. за обособена позиция №2 
 
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

ЕЕДОП, представен от „СТОЯНСТРОЙ“ ЕООД – Партньор в Обединението, 
Комисията констатира следното: 

 
1. В Част III, Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка“ от ЕЕДОП, лицето, представляващо този от Партньорите в Обединението 
е обективирало декларативно волеизявление, съобразно което спрямо Дружеството не се 
прилагат специфични национални основания за изключване от участие (избран е отговор 
„не“ като една от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи), като е 
направено последователно и систематично изброяване на почти всички основания, 
конкретизирани от Възложителя в Указанията за участие в процедурата. 

Въпреки визираната прецизност на този от Партньорите, Комисията констатира, че 
от негова страна не е декларирано наличие/липса спрямо Дружеството на тези от 
основанията, наличието на които на основание чл. 54, ал. 1 т. 6 от ЗОП предпоставя 
отстраняване от участие в процедурата, едновременно с което сочи и на извода, че 
Икономическият оператор не е съобразил изискването, обективирано от Възложителя в 
Раздел III „Изисквания към участниците в процедурата“, т. 2.1.2.4. от Указанията за 
участие. 

Съобразно въпросното изискване, Възложителят, основавайки се именно на 
посочената разпоредба на ЗОП, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал 
следното:  

„Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 
Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки Участник, за 
когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е 
установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 
и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен“. 

В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен 
начин, на стр. 24 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в 
цвят и с троен знак за привличане на вниманието е поставил следното пояснение, съобразно 
което: „!!! Липсата, спрямо Участника на основанията ..…………, както и липсата на 
извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 
от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични 
национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да 
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бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – 
чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна система 
еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща 
програма Word)“. 

От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г 
на ЕЕДОП ........., предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. са 
посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за 
задължително отстраняване, ………., в този конкретно Раздел на ЕЕДОП, когато се 
представя в word формат - по обр. №1“ (каквато именно е разглежданата декларация 
на „Стоянстрой“ ЕООД), Икономическият оператор трябва да декларира още и: 

- дали са налице или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 
63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

- дали са налице или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване от страна и на „Стоянстрой“ ЕООД 
като Партньор в Обединението - Участник, посредством деклариране на тяхната 
не/приложимост по отношение на него в първото от полетата на обсъждания Раздел 
„Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се 
подчертае и обстоятелството, че така визираните изисквания, освен въздигнати от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основания за отстраняване, са 
такива и по силата на посочената по-горе императивна разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП, във връзка с  чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, ал. 3, чл. 63, ал. 1, ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, както и чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност, с оглед което и предвид констатирания 
пропуск в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
поставените условия за лично състояние. 

 
2. Както Комисията отбеляза и в предходната своя констатация, с цел доказване 

съответствие с условията и изискванията, одобрени от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1. 
от Указанията за участие в процедурата (основани на императивно установените в чл. 54, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за задължително отстраняване), в първото поле на дясната 
колона в Част III, Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка“ на представения от него ЕЕДОП, този от Партньорите е декларирал 
следното:  

„По отношение на икономическият оператор не са налице едно или повече от 
обстоятелствата по чл. 108а; чл. 159а – 159г; чл. 172; чл. 192а; чл. 194 – 217; чл. 219 – 
252; чл. 253 – 260; чл. 301 – 307; чл. 321, 321а; чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс “. 

Липсва обаче аналогична декларация, от която по несъмнен и недвусмислен 
начин да се установява, че спрямо самия Управител и едноличен собственик на 
капитала на „Стоянстрой“ ЕООД не са налице горепосочените основания, които по 
силата на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП имат характер на задължителни основания за 
отстраняване от процедурата.    

Съгласно действащата при обявяването на процедурата разпоредба на чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП, основанията за задължително отстраняване по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 на същия член се 
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отнасят за лицата, които представляват Участника, членовете на управителните и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи. Едновременно, чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП 
детайлизира, че лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП при еднолично дружество с ограничена 
отговорност са лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ). 

С цел яснота и максимално съдействие на Участниците в подготовката на 
представяната от тях оферта и преди всичко – за коректно попълване на Единния 
европейски документ за обществени поръчки, в пояснение към т. 2.1. от Раздел III на 
Указанията за участие в процедурата (стр. 22 и стр. 23 от Указанията), Възложителят в 
девет поредни точки също е конкретизирал правните субекти, които по силата на чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (в редакцията на нормите, действала към датата на 
откриване на процедурата и тази на подаване на офертата) са задължени в тяхното 
лично качество и съобразно представителната функция, която имат спрямо 
Участника, да декларират наличието на обсъжданите обстоятелства по отношение 
на тях самите.  

Безспорно от изложеното заключение на Комисията (изцяло нормативно основано и 
подкрепено от цитираните императивни разпоредби на ЗОП) е1 че във въпросното поле 
първо на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП следва да се декларира, че за Управителят и 
едноличен собственик на капитала на „Стоянстрой“ ЕООД не са налице основанията 
за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 
219-252 и чл. 254а-260 от НК или аналогични на тези престъпления в държави членки 
и трети страни. 

 
3. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2.2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2.2. 
от Указанията за участие, Участникът е декларирал в т. 5 на Раздел „Б“ от Част IV на 
разглеждания ЕЕДОП, че притежава изискуемата задължителна застраховка 
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строежи от трета категория, в 
качеството си на строител по смисъла на чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на застрахователната полица, 
застрахователната институция, издала визирания документ, така и стойносттта на 
застрахователната сума като общ лимит на отговорността на Дружеството, съответстваща и 
покриваща минималния праг, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда 
за задължително застраховане в проектирането и строителството.  

Видно обаче от декларирания срок на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника – 20.04.2019 г., същата е била валидна към датата на подаване 
на оферта, но към датата на приключване изготвянето на настоящия протокол, 
посоченият документ не създава валидно застрахователно правоотношение.     

 
 4. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и 

професионални способности, одобрено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 1. от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване 
на офертата, да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с предмет, идентичен или 
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка/обособена позиция №2, за 
изпълнение на която е подадена офертата на Обединението, Партньор в което е 
„Стоянстрой“ ЕООД, в полето на т. 1а) в Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, този 
Икономически оператор е направил позоваване на три конкретно индивидуализирани 
договора, сочени като изпълнени от него в референтния за настоящата процедура период.  

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него договори, в нагледен описателен 
вид, Участникът е посочил: наименованието на съответния обект на строителство; 
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Възложителя на всяка отделна строителна интервенция; изпълнените отделни строително-
монтажни работи по отделните договори, съответстващата им стойност, както и периода на 
изпълнението им. 

Строителните дейности, включени в обхвата на визираните договори, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и 
покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 
При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Стоянстрой“ ЕООД 

факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен договор и 
имащи за цел доказване верността на декларираното, едновременно с което и отнесени към 
изискванията, поставени от Възложителя като критерий за подбор, Комисията установи 
следното: 

 

4.1. Първият от договорите, на които Дружеството се позовава за доказване на 
наличието спрямо него на изискуемите технически и професионални способности има за 
предмет „Изграждане на „Предприятие за преработка на зеленчуци и производство на 
лютеница, кетчуп и др, доматени сосове“. 

4.2.  Посоченото под №2 строителство от списъка в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) на 
обсъждания ЕЕДОП е с предмет на възлагане и обект на строителна интервенция 
„Спортна зала с капацитет 500 места – гр. Кубрат“. 

4.3. Последните, сочени за изпълнени от Икономическия оператор строителни 
интервенции са на обект, описан като „Вътрешно преустройство и пристройка за една 
група към целодневна детска градина „Радост”.  

 

Независимо от твърдяната от Икономическия оператор „сходност“ на 
изпълнените от него строителни интервенции, с дейностите, определени от 
Възложителя именно като „сходни“ с тези, предмет на настоящето възлагане по 
обособена позиция №2, отчитайки данните и информацията, предоставени от 
самото Дружество досежно вида на всеки отделен, изпълнен от него строеж, а 
именно: (1) предприятие за преработка на зеленчуци и производство на лютеница, 
кетчуп и др, доматени сосове; (2) спортна зала и (3) целодневна детска градина, 
Комисията счита, че същите не са и няма как да бъдат квалифицирани или дори 
приравнени на обекти, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена 
поръчка, съобразно одобрената от Възложителя и цитирана по-горе дефиниция за сходност, 
по причина на това, че по напълно недвусмислен начин във въпросната дефиниция е 
посочено, че изпълнените от Участника строително-монтажни/строително-ремонтни работи 
следва да касаят изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, какъвто тип сгради 
предприятието за преработка на зеленчуци и производство на лютеница, кетчуп и др, 
доматени сосове, спортната зала и детската градина очевидно не са. 

В допълнение и с цел яснота и правилно разбиране от страна на Икономическия 
оператор изразеното от Комисията неприемане на изпълнените от него обекти за 
„сходни“ с предмета на възлагане по обособена позиция №2, за изпълнението на която 
е подадена офертата на Обединението, в което същият е Партньор, следва да се 
посочи, че съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР 
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на ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои 
от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната 
застроена площ“, докато видно от ясно направената по-горе индивидуализация на 
изпълнените от Дружеството обекти, нито един от тях не попада в цитираното 
определение на ЗУТ, предвид на това, че първият от въпросните строежи е 
производствена сграда, а другите два са такива, попадащи в дефинитивната 
определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обекти на социалната 
инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи система за обслужване 
на населението в образованието и спорта. 

 
В заключение и с цел коректност и пълнота на представянето на установените от нея 

факти и обстоятелства, настоящият помощен орган намира за необходимо да посочи, че е 
направено позоваване и на други два строителни обекта, по отношение на които е 
подчертано, че строителните дейности, включени в предметния им обхват са реализирани 
от ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - Стоянстрой – 2“, с оглед което, Комисията приема, 
че същите не са обект на обсъждане понастоящем, предвид на това, че декларираните за 
тези обекти обстоятелства подлежат на анализ и коментар при разглеждането на 
ЕЕДОП-а, представен от самия Участник. 

 
5. В данните, вписани в т. 6 на Раздел „В“ в Част IV от ЕЕДОП по отношение на 

лицето, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от 
експертната позиция на „Ръководител обект“ – Красимир Гостиловски, Комисията 
намира, че липсват ясни, пълни и безспорни данни и информация, способстващи за 
доказване по недвусмислен и неподлежащ на тълкуване начин, че така посоченият 
експерт отговаря на две от минималните изисквания, утвърдени от Възложителя по 
напълно идентичен начин, както в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2.1., б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ и 
б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно общите изисквания към обсъжданата експертна позиция, Участникът 
следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на договора 
като част от инженерно-техническия състав, притежаващ необходимата професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, пряко ангажиран за 
изпълнението на строителството, предмет на поръчката и Ръководител обект, по 
отношение на придобития от когото професионален опит в упражняване на 
признатата му специалност, е поставено изискване да е за период от не по-малко от 5 
(пет) години.  

Що се касае до минималното ниво на съответствие на придобит специфичен 
опит, което следва да бъде доказано от лицето, определено за тази именно експертна 
позиция, в последното от посочените по-горе изисквания, Възложителят е указал, че 
търсеният, съответстващ опит на експерта следва да е като ръководител на екип или 
ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

 

Установимо от декларираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
ЕЕДОП данни за предложеното за Ръководител обект лице, е завършено от него във ВИАС 
през 1994 г. висше образование с придобита образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалност „Промишлено и гражданско строителство“. 

В същото поле на ЕЕДОП е направено следното крайно общо и абстрактно 
представяне на придобития от инж. Гостиловски професионален опит, информацията за 
който, цитирана дословно и буквално е следната:  

- в „Стоянстрой” ЕООД работи като ръководител обект от 2012 г. до момента;  
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- в „Гостиловси” ЕООД работи от 1998 г. до 2012 г. като проектант и 
осъществява авторски надзор по изпълнение на строителството“. 

Видно от цитираната информация, липсват дори и минимални данни, досежно 
вида на обектите, които е проектирал, респ. конкретните строителни интервенции, 
при изпълнението на които г-н Гостиловски е осъществявал функциите на 
въпросната, заемана от него длъжност „Ръководител обект“ и преди всичко – 
относими ли са те към признатата му специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“. 

 

Що се касае до следващите данни, представени със следното съдържание: 
„Опит като ръководител обект - ръководи екипите при 

изпълнението/изграждането на следните обекти в обхвата на предмета на 
обществената поръчка:  

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон 
Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша-СО, с местонахождение ул. „Симеоновска“ № 1, 
кв. Симеоново, район „Витоша“, гр. София”. Период на изпълнение: от 09.08.2018 г. до 
09.09.2018 г. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, стени, хидроизолация 
плоча, ел. инсталация и соларна система“, или – 1 (един) календарен месеца придобит 
от експерта опит по специалността (бел. на Комисията); 

- „Предприятие за преработка на зеленчуци и производство на лютеница, 
кетчуп и др. доматени сосове“ с местонахождение: УПИ № IV- 171, производствено 
обслужващи дейности, кв. 17 нов, по плана на МФЗ „Изток” гр. Пловдив. Период на 
изпълнение на новото строителство - 12.09.2013 г. - 30.08.2015 г. Строежа представлява 
изпълнение на ново строителство. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, 
стени, хидроизолация плоча, ел. инсталация, дограма и др.“, който период на придобит 
от експерта професионален опит по призната му специалност, изчислен от 
Комисията е в рамките на 1 (една) година, 11 (единадесет) месеца и 18 (осемнадесет) 
дни.  

- „Многофункционална спортна зала” – гр. Кубрат“. Строежът представлява 
ново строителство на многофункционална спортна зала с РЗП 3738 кв.м. Изпълнено 
строителство от 21.05.2014 г. до 26.10.2015 г. Обекта е въведен в експлоатация на 
26.10.2015 г. Разрешение за строеж №37/08.08.2013 г., Договор за възлагане на 
строителство от 14.04.2014 г., акт обр. 15 от 15.09.2015 г., Разрешение за ползване СТ-
05-1860/26.10.2015 г. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, стени, 
хидроизолация плоча, Ел., ВиК, ОВК инсталации, дограма и др.“, или 1 (един) месец и 26 
(двадесет и шест) календарни дни опит по специалността, предвид дублирането на 
периоди на изпълнение с предходния, „ръководен“ от експерта обект (бел. на 
Комисията), 

Комисията намира, че могат да бъдат приети за релевантни спрямо 
изискването за придобит от експерта опит по признатата му специалност, но 
предвид обстоятелството, че при елементарна калкулация на конкретно изписаните 
времеви периоди (изведени в общо цифрово изражение в съответния коментар на 
Комисията), в които инж. Гостиловски е полагал труд, упражнявайки признатата му 
специалност „ПГС“, е безспорно видно, че придобития от него професионален опит по 
тази именно специалност сумарно е за период от 2 (две) години, 2 (два) месеца и 14 
(четиринадесет) дни. 

С оглед установеното, настоящият помощен орган счита за недвусмислено 
ясно, че дори и тази информация, отнесена към търсения общ професионален опит по 
специалността на експерта е недостатъчна за доказване на одобреното от 
Възложителя и цитирано по-горе минимално изискване, което е и елемент от един от 
критериите за подбор и допустимост в настоящата процедура.   

 



38 
 

На следващо място, анализирайки същата тази подробно цитирана по-горе 
информация, принципно сочена от Дружеството като релевантна към специфичния 
опит на експерта, Комисията приема за безспорен факта, че нито един от 
изброените обекти, чиито „екипи по изпълнението/изграждането“ им е ръководил 
експерта, не съответства видово с цитираното по-горе минимално изискване, 
поставено от Възложителя, по причина на това, че осъществяваното от инж. 
Гостиловски ръководство при изпълнението на визираните строителни дейности не е  
по  отношение на жилищни сгради и вътрешните им сградни инсталации, а спрямо 
сгради, имащи предназначение на: училище, производствено предприятие и спортна 
зала, с оглед което, дори и по индуктивен път не би могла да приеме за доказан 
изискуемия специфичен опит на експерта, което води до липса на доказано 
съответствие както на този от Партньорите, така и на самия Участник с 
посоченото по-горе минимално изискване, оповестено в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, поставено като задължително условие за допустимост и в 
Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие. 

В допълнение на гореизложеното, следва да се посочи и това, че направеният от 
Комисията анализ на така предоставените от Участника данни за специфичния 
професионален опит, придобит от предлагания от него експерт, обосновава и друго, 
несъмнено според нея заключение за липсата на каквато и да е информация досежно 
конкретния акт, с който поне два от обектите са въведени в експлоатация. 

Посоченият пропуск настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли г-н 
Гостиловски на поставеното от Възложителя условие за допустимост, относимо 
към обсъжданата експертна позиция (посочено в началото на настоящите 
констатации), а именно: определеният за заемането ѝ експерт да има опит като 
ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта, 
т.е., такива, които са не само завършени, но за тях е издаден и съответен акт за 
установяване годността за приемането и ползването им. 

Така установения от нея пропуск формира извода на Комисията, че е налице не 
само неизпълнение на цитираното по-горе условие, утвърдено от Възложителя в ясно 
посочените части от Документацията, но е допуснато несъобразяване и с 
изискването, обективирано в пояснението, следващо цитираното изискване и 
наименовано „Доказване“ (в Указанията за участие), съобразно което „При подаването 
на офертата, Участникът декларира съответствието си ...... само посредством 
попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 
„Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави данни и 
информация относно: ……… (6) специфичен професионален опит - индивидуализация на 
строежите, изпълняваните на тях дейности и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и обхвата на 
изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 
6. За изпълнение на отговорностите, произтичащи от изискуемата за целите на 

настоящето възлагане позиция на експерт „Технически ръководител” е посочен инж. 
Петър Чалъков, по отношение на когото, в относимото поле на т. 6 от Част IV, Раздел „В“ 
на представения от Дружеството ЕЕДОП, липсва каквато и да е релевантна информация, 
досежно придобит от експерта специфичен опит, покриващ минималните 
изисквания за въпросната експертна позиция, поставени от Възложителя за целите 
на настоящата процедура. 

С цел яснота, обективност и безпристрастност в отразяването на направените от нея 
констатации, Комисията намира за необходимо да подкрепи този си извод с буквален цитат 
на данните и информацията, отразени в обсъжданото поле от ЕЕДОП-а на „Стоянстрой“ 
ЕООД, които са следните: 



39 
 

„Опит като Технически ръководител - ръководи екипите при 
изпълнението/изграждането на следните обекти в обхвата на предмета на 
обществената поръчка: 

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон 
Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша - СО, с местонахождение ул. „Симеоновска“ № 1, 
кв. Симеоново, район „Витоша“, гр. София”. Период на изпълнение: от 09.08.2018г до 
09.09.2018 г. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, стени, хидроизолация 
плоча,ел.инсталация и соларна система.  

- „Предприятие за преработка на зеленчуци и производство на лютеница, 
кетчуп и др, доматени сосове“ с местонахождение: УПИ №IV- 171, производствено 
обслужващи дейности, кв. 17 нов, по плана на МФЗ „Изток” гр. Пловдив. Период на 
изпълнение на новото строителство 12.09.2013 г. - 30.08.2015 г. Строежа представлява 
изпълнение на ново строителство. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, 
стени, хидроизолация плоча, ел. инсталация, дограма и др.; 

- „Многофункционална спортна зала” – гр. Кубрат. Строежът представлява 
ново строителство на многофункционална спортна зала с РЗП 3738 кв.м. Изпълнено 
строителство от 21.05.2014 г. до 26.10.2015 г. Обекта е въведен в експлоатация на 
26.10.2015 г. Разрешение за строеж №37/08.08.2013 г. Договор за възлагане на 
строителство от 14.04.2014 г. Акт обр. 15 от 15.09.2015 г. Разрешение за ползване СТ-05-
1860/26.10.2015 г. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, стени, хидроизолация 
плоча, Ел., ВиК, ОВК инсталации, дограма и др.“.  

 

Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор и 
относима към опита на предлагания от него експерт, липсва каквато и да е релевантност 
на всеки един от трите изброени обекта към изискуемия специфичен опит за 
обсъжданата експертна позиция, за изпълнението на която е предложен инж. 
Чалъков, а именно: опит като технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 

С оглед изложеното и след анализ на така представените за експерт Чалъков  
данни и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за 
целите на настоящата процедура, публично оповестени, известни на Участниците и 
влезли в сила минимални изисквания за технически и професионални способности, 
Комисията намира, че поради факта, че извършваното от експерта техническо 
ръководство не е при изпълнение на СМР/СРР на жилищни сгради и вътрешните им 
инсталации, безспорно по отношение на нея е обстоятелството, че за този именно 
експерт не е доказано съответствие с минималното изискване, утвърдено от 
Възложителя за обсъжданата експертна позиция в Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, разписано по идентичен начин и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ 
от Указанията за участие в поцедурата. 

Едновременно с посоченото, неясен е и конкретния акт, с който всеки отделен 
от първите два посочени обекта (независимо от определянето им от Комисията за 
несъответни) е въведен в експлоатация, която поредна липса на предоставена 
релевантна информация, Комисията намира за достатъчно съществен пропуск, 
който на самостоятелно основание предпоставя за нея невъзможност за обективна и 
безпристрастна преценка съответства ли инж. Чалъков на поставеното от 
Възложителя условие за допустимост, относимо към обсъжданата експертна 
позиция, дословно цитирано по-горе. 

 
7. Партньорът в ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - Стоянстрой – 2“ – „Стоянстрой“ 

ЕООД не е представил безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен 
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начин, че определеното от него лице за заемане на позицията на експерт по част 
„Електро“ – инж. Кольо Ранделов отговаря на утвърденото от Възложителя както в 
Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.4., б. 
„б“ от Указанията за участие специфично минимално изискване за технически и 
професионални способности като условие за допустимост, относимо към въпросната 
експертна позиция, а именно: да е придобил опит в извършване на дейности по част 
„Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

 

По отношение на така поставеното за целите на настоящата поръчка изискване, в 
разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от ЕЕДОП-а на Икономическия оператор е 
направено абстрактно посочване на следните три обекта:  

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон 
Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша-СО“; 

- „Преустройство и възстановяване на Народен театър – Пловдив“ и 

- „Преустройване на съществуваща базова станция №2001 хотел SPS на сграда с 
идентификатор № 56784.541.191 по к.к. на гр. Пловдив“.  

Безспорно установимо от цитираната информация е липсата на изпълнени от  
експерт Ранделов дейности, които да покриват условието да са по част „Електро“ 
при изграждането/новото строителство и/или преустройството и/или основния 
ремонт и/или реконструкцията и/или основното обновяване на обекти, отговарящи 
на изискванията на Възложителя и съответстващи на дефинитивната 
определеност, съдържаща се в т. 29 от ДР на ЗУТ, а именно - жилищни сгради. 

 
8. В обсъдената и в предходните три точки част от ЕЕДОП, относима за доказване на 

техническите и професионални способности на Участника, въведени като критерий за 
подбор в настоящата процедура в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 от 
Обявлението за поръчка, както и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие, а именно: 
Част IV, Раздел „В“, т. 6 на декларацията, верен на възприетия от него подход за лишено 
от конкретика представяне на необходимите данни за доказване придобит специфичен 
опит от предлаганите от него експерти (посредством позоваване на идентична 
пестелива информация за едни и същи обекти), Икономическият оператор не е направил 
ясно посочване на изискуемата и релевантна информация, досежно част от 
минималните изисквания, касаещи посочените от него лица за изпълнение функциите 
и отговорностите на: „Отговорник/специалист по контрола на качеството” и 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“. 

Въпросните изисквания, по отношение на които не е вписана относима и 
недвусмислено ясна информация в разглежданото поле на представената от „Стоянстрой“ 
ЕООД декларация, са тези, касаещи придобития от всеки от експертите специфичен 
опит при осъществяването на съответните, съобразно конкретната експертна 
позиция дейности на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, условията за 
които са утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел 
III.1.3., т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.2.5, б. „б“ 
и т. 5.2.6., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и 
задължителни за спазване. 

Съобразно визираните условия за допустимос,т поставени от Възложителя като част 
от инженерно-техническия състав, определен за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на обособената позиция, за която участва, Икономическият оператор трябва да 
предвиди и посочените по-горе експерти: Отговорник/специалист по контрола на 
качеството и Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве. По отношение на 
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всяка от посочените експертни позиции, Възложителят е утвърдил и конкретни изисквания 
за професионална компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 
41 от ДР на ЗОП) – съответна за експертната позиция професионална квалификация и 
условие за придобит от конкретния експерт специфичен опит, съответстващ на предмета и 
спецификата на възлаганите за изпълнение дейности от обхвата на конкретната обособена 
позиция. 

Въпреки тази яснота и недвусмислие на утвърдените от Възложителя указания, 
игнорирайки факта, че същите се явяват не само задължителни за него, но и съобразяването 
им е предпоставка за по – нататъшното му участие (на него, а също така и на 
Обединението, в състава на което участва), респ. неизпълнението им е отделно основание 
за отстраняване, Икономическият оператор е попълнил обсъжданата част на ЕЕДОП по 
начин и посредством представяне на данни и информация, които, разгледани по същество 
не доказват съответствие с второто от посочените изисквания за подбор (придобит 
специфичен опит), относимо за всяка от двете обсъждани експертни позиции. 

Като аргумент за така направения извод, следва да се посочи, че по отношение на 
всяко едно от двете лица, вписани в Част IV, Раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП, а 
именно: 

 - инж. Антони Сариев, определен за „Отговорник/специалист по контрола на 
качеството”; 

и 

- Елена Ангелова, предложена за позицията на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“, 

липсва ясно посочване на голяма част от изискуемите данни за придобит от всеки 
конкретен експерт специфичен опит при изпълнението именно на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

 
С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от екипа, предложен от Участника, а именно: 

По отношение и на двете, индивидуализирани по-горе лица се съдържа деклариране 
на общи данни, съобразно които и двамата са придобили опит на следните „обекти в 
обхвата на предмета на обществената поръчка: (1) „Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша - СО”; (2) 
„Предприятие за преработка на зеленчуци и производство на лютеница, кетчуп и др, 
доматени сосове“ и (3) „Многофункционална спортна зала” – гр. Кубрат“, първото от тях 
(инж. Сариев) – в качеството му на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“, а 
второто (г-жа Ангелова) – като „Координатор по безопасност и здраве“. 

 

Недвусмислено видна от дословно отразения по-горе цитат на  декларираните 
от Икономическия оператор данни е идентичността на съдържащи се в тях 
пропуски, спрямо тези, обсъдени по отношение и на първите двама експерти, предвид 
това, че направения от него опит за доказване специфичния опит на г-н Сариев и г-жа 
Ангелова е посредством същите три обекта на строителство, за които Комисията 
вече имаше възможност (в т. 5 и т. 6 по-горе) в един или друг контекст да изложи 
аргументи, че бидейки: училищна сграда, производствено предприятие и спортна зала, 
същите не са релевантни за доказване специфичен опит на обсъжданите експерти в 
контрола на качеството, респ. по безопасността и здравето при изпълнение на 
СМР/СРР на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, което 
заключение сочи, че и спрямо тези експерти не е доказано, че са придобили изискуемия 
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специфичен опит при изпълнението на строителни интервенции на посочения вид 
обекти на сградното строителство. 

На следващо място, съответствие с цитираните минимални изисквания, 
относими към специфичния опит на обсъжданите експерти не е доказано и от гледна 
точка друго от съдържащите се в тях условия, а именно това въпросните обекти 
(минимум два) да са изпълнени, т.е. изпълняваните на тях дейности да са завършени, 
което да е удостоверено с конкретен акт, с който е разрешено ползването им/въведени 
са в експлоатация. 

Както бе подчертано от Комисията и спрямо всеки от предходните трима 
експерти, липсата на  каквато и да е информация, досежно конкретния акт, с който 
всеки съответен обект (или поне два от тях) е въведен в експлоатация е 
изключително съществен пропуск, по причина на това, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответстват ли г-н Сариев 
и г-жа Ангелова на поставеното от Възложителя условие за допустимост, относимо 
към всяка една от обсъжданите експертни позиции, а именно: определените за 
заемането им експерти да имат опит в съответното им качество (като 
„отговорник/специалист по контрола на качеството“, респ. като „координатор по 
безопасност и здраве“) на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Така установените от нея пропуски, формират извода на Комисията, че е 
налице не само неизпълнение на условията, утвърдени от Възложителя в цитираните 
по-горе части на Документацията по процедурата, но е допуснато несъобразяване и с 
изискването, обективирано в пояснението, следващо цитираното изискване и 
наименовано „Доказване“, съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ..... посредством попълване на изискуемата информация в 
Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 
от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: ……… (6) специфичен 
професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и обхвата на 
изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 
*********************************************************************** 
 
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

„ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията 
констатира следното: 

 
1. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП и този от Партньорите 
е декларирал, че по отношение на самото Дружество не се прилагат специфични 
национални основания за изключване, едновременно с което е направено последователно и 
систематично изброяване, но само на част от основанията, утвърдени от Възложителя 
с Документацията за участие. 

Въпреки тази си прецизност и този от Партньорите не е декларирал наличие/липса 
спрямо Дружеството на основанията, наличието на всяко от които по силата на чл. 54, ал. 
1, т. 6 от ЗОП предпоставя отстраняване от участие в процедурата, едновременно с 
което сочи на извода, че Икономическият оператор не е съобразил изискването, 
обективирано от Възложителя в Раздел III „Изисквания към участниците в 
процедурата“, т. 2.1.2.4. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросното изискване, Възложителят, основавайки се именно на 
посочената разпоредба на ЗОП, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал 
следното:  
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„Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 
Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки Участник, за 
когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е 
установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 
и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен“. 

В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен начин 
(повдигнато едновременно в цвят и с троен знак за внимание), на стр. 24 от Указанията за 
участие в процедурата, Възложителят е поставил следното пояснение, съобразно което: „!!! 
Липсата, спрямо Участника на основанията ……………, както и липсата на 
извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 
от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични 
национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – 
чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна система 
еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща 
програма Word)“. 

От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г 
на ЕЕДОП ........., предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. са 
посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за 
задължително отстраняване, …….., в този конкретно Раздел на ЕЕДОП, когато се 
представя в word формат - по обр. №1“ (каквато именно е разглежданата декларация), 
Икономическият оператор трябва да декларира още и: 

- дали са налице или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 
63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

- дали са налице или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване от страна и на „Инвест консулт 
проджектс“ ЕООД като Партньор в Обединението - Участник, посредством деклариране на 
тяхната не/приложимост по отношение на него в първото от полетата на обсъждания 
Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се 
подчертае и обстоятелството, че така визираните изисквания, освен въздигнати от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основания за отстраняване, са 
такива и по силата на посочената по-горе императивна разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП, във връзка с  чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, ал. 3, чл. 63, ал. 1, ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, както и чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност, с оглед което и предвид констатирания 
пропуск в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли това от 
Дружествата в Обединението на поставените условия за лично състояние. 

 
2. Както Комисията отбеляза и в предходната своя констатация (макар и по косвен 

начин), с цел доказване съответствие с условията и изискванията, одобрени от Възложителя 
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в Раздел III, т. 2.1.1.1. от Указанията за участие в процедурата (основани на императивно 
установените в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за задължително отстраняване), в 
първото поле на дясната колона в Част III, Раздел Г „Други основания за изключване, които 
може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка“ на представения от него ЕЕДОП и този от Партньорите в 
Обединението е декларирал следното:  

„По отношение на икономическият оператор не са налице едно или повече от 
обстоятелствата по чл. 108а; чл. 159а – 159г; чл. 172; чл. 192а; чл. 194 – 217; чл. 219 – 
252; чл. 253 – 260; чл. 301 – 307; чл. 321, 321а; чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс “. 

Липсва обаче аналогична декларация, от която по несъмнен и недвусмислен 
начин да се установява, че спрямо самия Управител и едноличен собственик на 
капитала „Инвест консулт проджектс“ ЕООД не са налице горепосочените 
основания, които по силата на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП имат характер на 
задължителни основания за отстраняване от процедурата.    

Съгласно действащата при обявяването на процедурата разпоредба на чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП, основанията за задължително отстраняване по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 на същия член се 
отнасят за лицата, които представляват Участника, членовете на управителните и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи. Едновременно, чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП 
детайлизира, че лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП при еднолично дружество с ограничена 
отговорност са лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ). 

С цел яснота и максимално съдействие на Участниците в подготовката на 
представяната от тях оферта и преди всичко – за коректно попълване на Единния 
европейски документ за обществени поръчки, в пояснение към т. 2.1. от Раздел III на 
Указанията за участие в процедурата (стр. 22 и стр. 23 от Указанията), Възложителят в 
девет поредни точки също е конкретизирал правните субекти, които по силата на чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (в редакцията на нормите, действала към датата на 
откриване на процедурата и тази на подаване на офертата) са задължени в тяхното 
лично качество и съобразно представителната функция, която имат спрямо 
Участника, да декларират наличието на обсъжданите обстоятелства по отношение 
на тях самите.  

Безспорно от изложеното заключение на Комисията (изцяло нормативно основано и 
подкрепено от цитираните императивни разпоредби на ЗОП) е, че във въпросното поле 
първо на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП следва да се декларира, че за Управителят и 
едноличен собственик на капитала на „Инвест консулт проджектс“ ЕООД не са 
налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 194-
208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК или аналогични на тези 
престъпления в държави членки и трети страни. 

 
3. В дясното поле на т. 1а) от Раздел „В“ в Част IV на представения от него ЕЕДОП, 

Дружеството е декларирало, че през последните пет години, считано от датата на подаване 
на офертите, е изпълнявало строителни дейности, едновременно с което, в пълен 
противовес на тази си декларация и с още по-неясна относимост към минималните 
изисквания за технически и професионални способности, поставени като критерии за 
подбор в настоящата процедура, е обективирало волеизявление, според което е 
осъществявало „управление на проекта, администриране на сключения с 
Възложителя договор, доставка на материали при изпълнение на СМР“ на два 
подробно индивидуализирани обекта. 

Въз основа на така установените факти и обстоятелства и описаните 
констатации, направени от Комисията въз основа на съдържащите се в ЕЕДОП 
данни и информация, представени от този от Партньорите, Комисията счита, че и 
по отношение на него не е доказано съответствие с поставените от Възложителя 
минимални изисквания, одобрени като критерий за подбор в Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка, съответно обективирани и в Раздел III, т. 5.1. от 
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Указанията за участие в процедурата, през предходните 5 г., считано до датата на 
подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, изразяващи се 
в изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи 
кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; 
(2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или 
монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 
*********************************************************************** 
 
III. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника – ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - СТОЯНСТРОЙ – 2“, 
Комисията констатира следните непълноти, пропуски и несъответствия: 

 
1. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП и Участникът, както и 
всеки от Партньорите в състава му, е декларирал, че по отношение на „Икономическият 
оператор“ не се прилагат специфични национални основания за изключване, 
едновременно с което е направено последователно и систематично изброяване, но само на 
част от основанията, утвърдени от Възложителя с Документацията за участие. 

Аналогично на обсъдените по-горе факти, досежно двамата Партньори в 
Обединението, и по отношение на самия Участник не е декларирано наличие/липса на 
основанията, наличието на всяко от които по силата на чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП 
предпоставя отстраняване от участие в процедурата. Този пропуск сочи и на извода, 
че от Стопанския субект  не е съобразено изискването, обективирано от Възложителя в 
Раздел III „Изисквания към участниците в процедурата“, т. 2.1.2.4. от Указанията за 
участие. 

Съобразно въпросното условие, Възложителят, основавайки се именно на 
посочената разпоредба на ЗОП, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал 
следното:  

„Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 
Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки Участник, за 
когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е 
установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 
и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен“. 

В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен начин 
(повдигнато едновременно в цвят и с троен знак за внимание), на стр. 24 от Указанията за 
участие в процедурата, Възложителят е поставил следното пояснение, съобразно което: „!!! 
Липсата, спрямо Участника на основанията ……………, както и липсата на 
извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 
от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични 
национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – 
чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна система 
еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща 
програма Word)“. 
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От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г 
на ЕЕДОП ........., предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. са 
посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за 
задължително отстраняване ………….., в този конкретно Раздел на ЕЕДОП, когато се 
представя в word формат - по обр. №1“ (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП, 
подаден от Участника), Икономическият оператор трябва да декларира още и: 

- дали са налице или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 
63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

- дали са налице или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване от страна и на ДЗЗД „Инвест 
консулт проджектс - Стоянстрой – 2“, посредством деклариране на тяхната не/приложимост 
по отношение на него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III 
на ЕЕДОП. 

С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се 
подчертае и обстоятелството, че така визираните изисквания, освен въздигнати от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основания за отстраняване, са 
такива и по силата на посочената по-горе императивна разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП, във връзка с  чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, ал. 3, чл. 63, ал. 1, ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, както и чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност, с оглед което и предвид констатирания 
пропуск в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
поставените условия за лично състояние 

 
2. Както Комисията отбеляза и в предходната своя констатация (макар и в друг 

контекст), с цел доказване съответствие с условията и изискванията, одобрени от 
Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1. от Указанията за участие в процедурата (основани на 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за задължително 
отстраняване), в първото поле на дясната колона в Част III, Раздел Г „Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 
възлагащия орган или възложителя на държава членка“ на представения от него ЕЕДОП, 
Участникът е декларирал следното:  

„По отношение на икономическият оператор не са налице едно или повече от 
обстоятелствата по чл. 108а; чл. 159а – 159г; чл. 172; чл. 192а; чл. 194 – 217; чл. 219 – 
252; чл. 253 – 260; чл. 301 – 307; чл. 321, 321а; чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс “. 

Липсв, обаче аналогична декларация, от която по несъмнен и недвусмислен 
начин да се установява, че спрямо лицето, определено от Партньорите за 
представляващ на Обединението не са налице горепосочените основания, които по 
силата на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП имат характер на задължителни основания за 
отстраняване от процедурата.    

Съгласно действащата при обявяването на процедурата разпоредба на чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП, основанията за задължително отстраняване по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 на същия член се 
отнасят за лицата, които представляват Участника, членовете на управителните и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи. Едновременно, чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП 
детайлизира, че лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП при Обединения са лицата, които 



47 
 

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени. 

С цел яснота и максимално съдействие на Участниците в подготовката на 
представяната от тях оферта и преди всичко – за коректно попълване на Единния 
европейски документ за обществени поръчки, в пояснение към т. 2.1. от Раздел III на 
Указанията за участие в процедурата (стр. 22 и стр. 23 от Указанията), Възложителят в 
девет поредни точки също е конкретизирал правните субекти, които по силата на чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (в редакцията на нормите, действала към датата на 
откриване на процедурата и тази на подаване на офертата) са задължени в тяхното 
лично качество и съобразно представителната функция, която имат спрямо 
Участника, да декларират наличието на обсъжданите обстоятелства по отношение 
на тях самите.  

Безспорно от изложеното заключение на Комисията (изцяло нормативно основано и 
подкрепено от цитираните императивни разпоредби на ЗОП) е, че във въпросното поле 
първо на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП следва да се декларира, че за 
Представляващият на ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - Стоянстрой – 2“ не са 
налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 194-
208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК или аналогични на тези 
престъпления в държави членки и трети страни. 

 
3. В представения от него в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) от ЕЕДОП списък, имащ за 

цел доказване на опита му в изпълнението на сходни с предмета на възлагане по обособена 
позиция №2 строителни дейности, Участникът се е позовал и е вписал 2 (два) броя обекта, 
сочени за изпълнени от него в референтния за процедурата петгодишен период, считано от 
датата на подаване на офертата. 

При направен преглед по същество на декларираните от самия Участник факти и 
обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за подбор, 
утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1 от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на представените доказателствени 
данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на Участника строителство, намира за 
установено следното: 

Изпълняваните от Дружеството строителни дейности са на обекти, които не 
могат да бъдат определени като „сходни“ с предмета на обособена позиция №2, 
съобразно дефиницията за сходност, разписана от Възложителя в цитираните в предходния 
абзац отделни части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие). 

За да обоснове това си заключение, Комисията взе предвид следните, предоставени 
от самия Икономически оператор данни: 

 
Първото, декларирано като изпълнено от ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - 

Стоянстрой – 2“ „сходно“ с предмета на обособена позиция №2 строителство, включва: 
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. 
Симеоново, Район Витоша - СО“, с местонахождение ул. „Симеоновска“ № 1, кв. 
Симеоново, район „Витоша“, гр. София“. 

 

Основавайки се на посочения вид на строежа, в който са „въвеждани мерки за 
енергийна ефективност“, Комисията намира, че така индивидуализирания обект на 
строителство – основно училище (респ. и дейностите, изпълнени на него) не може да 
бъде квалифициран като „сходен“ с предмета на обособена позиция №2, съобразно 
разписаната от Възложителя дефиниция за сходност, а именно: изпълнение на 
СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи кумулативно следните дейности: 
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(1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) 
подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни 
инсталации, предвид обстоятелството, че основното училище по вид е обект на 
социалната инфраструктура по смисъла на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, имащ 
образователно предназначение. 

 
Соченият от Участника като втори по ред изпълнен от него „обект“, по същество е 

същото основно училище (64то ОУ „Цар Симеон Велики“, гр. София), обсъдено в 
предходната точка, с тази разлика, че в различен период от време, по отношение на същия 
този обект, Обединението е извършило други строителни дейности, описани като „полагане 
на топлоизолация на външни стени и подмяна на дограма“. Независимо от направеното 
посочване на изпълнени от Участника релевантни строителни интервенции, отчитайки 
факта, че се касае за същия обект – училищна, а не жилищна сграда, Комисията 
квалифицира и тях като несъответстващи (несходни) с предмета на настоящата 
обществена поръчка в частта ѝ по обособена позиция №2.  

 

В обобщение, отчитайки информацията, разписана от Участника в относимото за 
това поле на разглеждания ЕЕДОП, недвусмислено видно е, че изпълнените от него 
дейности са на един и същ обект, който не попада в предметния обхват, определен от 
Възложителя като „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №2, която 
„сходност“, както вече бе посочено и по-горе е ясно и еднозначно дефинирана като 
пояснение към минималното изискване, поставено по идентичен начин както в Раздел 
III.1.3., т. 1 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие. 

С цел яснота и правилно разбиране от страна на Обединението изразеното от 
Комисията неприемане на изпълнения от него обект (който реално е само един, а не, 
както се опитва да наложи мнение Участника – два) за „сходен“ с предмета на 
възлагане по обособена позиция №2, за изпълнението на която е подадена офертата 
му, следва да се посочи, че съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на 
§ 5, т. 29 от ДР на ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно 
обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто 
от нейната разгъната застроена площ“, докато обсъдения, сочен за изпълнен от него 
обект (64то ОУ), както многократно вече беше подчертано, е такъв, попадащ в 
дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обект на 
социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система за 
обслужване на населението в образованието. 

 

В заключение и с цел коректност и пълнота на представянето на установените от нея 
факти и обстоятелства, настоящият помощен орган намира за необходимо да посочи, че в 
обсъждания ЕЕДОП на Обединението е направено позоваване и на други три строителни 
обекта, по отношение на които е подчертано, че строителните дейности, включени в 
предметния им обхват са реализирани от Партньора „Стоянстрой“ ЕООД и които обекти по 
същество са същите, обсъдени в Раздел I, т. 4 по-горе, с оглед което, Комисията намира за 
ненужно повтарянето на аргументираните си доводи и мотиви досежно липсата на 
съответствие на всеки един от тези три обекта: Предприятие за преработка на 
зеленчуци и производство на лютеница, кетчуп и др, доматени сосове; Спортна зала – гр. 
Кубрат и Целодневна детска градина „Радост” с обсъденото и по-горе изискване 
предходния опит на Участника в изпълнението на „сходни“ обекти да е на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

 
4. В данните, вписани в т. 6 на Раздел „В“ в Част IV от ЕЕДОП по отношение на 

лицето, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от 
експертната позиция на „Ръководител обект – Красимир Гостиловски, Комисията 
намира, че липсват ясни, пълни и безспорни данни и информация, способстващи за 
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доказване по недвусмислен и неподлежащ на тълкуване начин, че така посоченият 
експерт отговаря на две от минималните изисквания, утвърдени от Възложителя с 
едно и също съдържание, както в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 
2.1., б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ и б. 
„в“ от Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно общите изисквания към обсъжданата експертна позиция, Участникът 
следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на договора 
като част от инженерно-техническия състав, притежаващ необходимата професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, пряко ангажиран за 
изпълнението на строителството, предмет на поръчката и Ръководител обект, по 
отношение на придобития от когото професионален опит в упражняване на 
признатата му специалност, е поставено изискване да е за период от не по-малко от 5 
(пет) години.  

Що се касае до минималното ниво на съответствие на придобит специфичен 
опит, което следва да бъде доказано от лицето, определено за тази именно експертна 
позиция, в последното от посочените по-горе изисквания, Възложителят е указал, че 
търсеният, съответстващ опит на експерта следва да е като ръководител на екип или 
ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

 

Установимо от декларираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
ЕЕДОП данни за предложеното за Ръководител обект лице, е завършено от него във ВИАС 
през 1994 г. висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалност „Промишлено и гражданско строителство“. 

В същото поле на ЕЕДОП е направено следното крайно общо и абстрактно 
представяне на придобития от инж. Гостиловски професионален опит, информацията за 
който, цитирана дословно и буквално е следната:  

- в „Стоянстрой” ЕООД работи като ръководител обект от 2012 г. до момента;  

- в „Гостиловси” ЕООД работи от 1998 г. до 2012 г. като проектант и 
осъществява авторски надзор по изпълнение на строителството“. 

Видно от цитираната информация, липсват каквито и да било, дори и 
минимални данни досежно вида на обектите, които е проектирал, респ. конкретните 
строителни интервенции, при изпълнението на които г-н Гостиловски е 
осъществявал функциите на въпросната, заемана от него длъжност „Ръководител 
обект“ и преди всичко – относими ли са те към признатата му специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“. 

 

Що се касае до следващите данни, представени със следното съдържание: 
„Опит като ръководител обект - ръководи екипите при 

изпълнението/изграждането на следните обекти в обхвата на предмета на 
обществената поръчка  

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон 
Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша-СО, с местонахождение ул. „Симеоновска“ № 1, 
кв. Симеоново, район „Витоша“, гр. София”. Период на изпълнение: от 09.08.2018 г. до 
09.09.2018 г. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, стени, хидроизолация 
плоча, ел. инсталация и соларна система“, или – 1 (един) календарен месеца придобит 
от експерта опит по специалността (бел. на Комисията); 

- „Предприятие за преработка на зеленчуци и производство на лютеница, 
кетчуп и др. доматени сосове“ с местонахождение: УПИ № IV- 171, производствено 
обслужващи дейности, кв. 17 нов, по плана на МФЗ „Изток” гр. Пловдив. Период на 
изпълнение на новото строителство - 12.09.2013 г. - 30.08.2015 г. Строежа представлява 
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изпълнение на ново строителство. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, 
стени, хидроизолация плоча, ел. инсталация, дограма и др.“, който период на придобит 
от експерта професионален опит по призната му специалност, изчислен от 
Комисията е в рамките на 1 (една) година, 11 (единадесет) месеца и 18 (осемнадесет) 
дни.  

- „Многофункционална спортна зала” – гр. Кубрат“. Строежът представлява 
ново строителство на многофункционална спортна зала с РЗП 3738 кв.м. Изпълнено 
строителство от 21.05.2014 г. до 26.10.2015 г. Обекта е въведен в експлоатация на 
26.10.2015 г. Разрешение за строеж №37/08.08.2013 г., Договор за възлагане на 
строителство от 14.04.2014 г., акт обр. 15 от 15.09.2015 г., Разрешение за ползване СТ-
05-1860/26.10.2015 г. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, стени, 
хидроизолация плоча, Ел., ВиК, ОВК инсталации, дограма и др.“, или 1 (един) месец и 26 
(двадесет и шест) календарни дни опит по специалността, предвид дублирането на 
периоди на изпълнение с предходния, „ръководен“ от експерта обект (бел. на 
Комисията), 

Комисията намира, че могат да бъдат приети за релевантни спрямо 
изискването за придобит от експерта опит по признатата му специалност, но 
предвид обстоятелството, че при елементарна калкулация на конкретно изписаните 
времеви периоди (изведени в общо цифрово изражение в съответния коментар на 
Комисията), в които инж. Гостиловски е полагал труд, упражнявайки признатата му 
специалност „ПГС“, е безспорно видно, че придобития от него професионален опит по 
тази именно специалност сумарно е за период от 2 (две) години, 2 (два) месеца и 14 
(четиринадесет) дни. 

С оглед установеното, настоящият помощен орган счита за недвусмислено 
ясно, че дори и тази информация, отнесена към търсения общ професионален опит по 
специалността на експерта е недостатъчна за доказване на одобреното от 
Възложителя и цитирано по-горе минимално изискване, което е и елемент от един от 
критериите за подбор и допустимост в настоящата процедура.   

 

На следващо място, анализирайки същата тази, подробно цитирана по-горе 
информация, принципно сочена от Дружеството като релевантна към специфичния 
опит на експерта, Комисията приема за безспорен факта, че нито един от 
изброените обекти, чиито „екипи по изпълнението/изграждането“ им е ръководил 
експерта, не съответства видово с цитираното по-горе минимално изискване, 
поставено от Възложителя, по причина на това, че осъществяваното от инж. 
Гостиловски ръководство при изпълнението на визираните строителни дейности не е  
по  отношение на жилищни сгради и вътрешните им сградни инсталации, а спрямо 
сгради, имащи предназначение на: училище, производствено предприятие и спортна 
зала, с оглед което, дори и по индуктивен път не би могла да приеме за доказан 
изискуемия специфичен опит на експерта, което води до липса на доказано 
съответствие на Участника с посоченото и по-горе минимално изискване, оповестено 
в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“ от Обявлението за поръчка, поставено като 
задължително условие за допустимост и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за 
участие. 

В допълнение на гореизложеното, следва да се посочи и това, че направеният от 
Комисията анализ на така предоставените от Участника данни за специфичния 
професионален опит, придобит от предлагания от него експерт, обосновава и друго, 
несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на каквато и да е информация 
досежно конкретния акт, с който поне два от обектите (макар и определени от 
Комисията за несъответни) са въведени в експлоатация. 

Посоченият пропуск настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли г-н 
Гостиловски на поставеното от Възложителя условие за допустимост, относимо 
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към обсъжданата експертна позиция (посочено в началото на настоящите 
констатации), а именно: определеният за заемането ѝ експерт да има опит като 
ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта, 
т.е., такива, които са не само завършени, но за тях е издаден и съответен акт за 
установяване годността за приемането и ползването му. 

Така установения от нея пропуск формира извода на Комисията, че е налице не 
само неизпълнение на цитираното по-горе условие, утвърдено от Възложителя в ясно 
посочените части от Документацията, но е допуснато несъобразяване и с 
изискването, обективирано в пояснението, следващо цитираното изискване и 
наименовано „Доказване“ (в Указанията за участие), съобразно което „При подаването 
на офертата, Участникът декларира съответствието си ...... само посредством 
попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 
„Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави данни и 
информация относно: ……… (6) специфичен професионален опит - индивидуализация на 
строежите, изпълняваните на тях дейности и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и обхвата на 
изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 
5. За изпълнение на отговорностите, произтичащи от изискуемата за целите на 

настоящето възлагане позиция на експерт „Технически ръководител” е посочен инж. 
Петър Чалъков, по отношение на когото в относимото поле на т. 6 от Част IV, Раздел „В“ 
на представения от Обединението ЕЕДОП, липсва каквато и да е релевантна 
информация, досежно придобит от експерта специфичен опит, покриващ 
минималните изисквания за въпросната експертна позиция, поставени от 
Възложителя за целите на настоящата процедура. 

С цел яснота, обективност и безпристрастност в отразяването на направените от нея 
констатации, Комисията намира за необходимо да подкрепи този си извод с буквален цитат 
на данните и информацията, отразени в обсъжданото поле от ЕЕДОП-а на Участника, които 
са следните: 

„Опит като Технически ръководител - ръководи екипите при 
изпълнението/изграждането на следните обекти в обхвата на предмета на 
обществената поръчка: 

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон 
Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша - СО, с местонахождение ул. „Симеоновска“ № 1, 
кв. Симеоново, район „Витоша“, гр. София”. Период на изпълнение: от 09.08.2018г до 
09.09.2018 г. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, стени, хидроизолация 
плоча,ел.инсталация и соларна система.  

- „Предприятие за преработка на зеленчуци и производство на лютеница, 
кетчуп и др, доматени сосове“ с местонахождение: УПИ №IV- 171, производствено 
обслужващи дейности, кв. 17 нов, по плана на МФЗ „Изток” гр. Пловдив. Период на 
изпълнение на новото строителство 12.09.2013 г. - 30.08.2015 г. Строежа представлява 
изпълнение на ново строителство. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, 
стени, хидроизолация плоча, ел. инсталация, дограма и др.; 

- „Многофункционална спортна зала” – гр. Кубрат. Строежът представлява 
ново строителство на многофункционална спортна зала с РЗП 3738 кв.м. Изпълнено 
строителство от 21.05.2014 г. до 26.10.2015 г. Обекта е въведен в експлоатация на 
26.10.2015 г. Разрешение за строеж №37/08.08.2013 г. Договор за възлагане на 
строителство от 14.04.2014 г. Акт обр. 15 от 15.09.2015 г. Разрешение за ползване СТ-05-
1860/26.10.2015 г. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, стени, хидроизолация 
плоча, Ел., ВиК, ОВК инсталации, дограма и др.“.  

 

Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор и 
относима към опита на предлагания от него експерт, липсва каквато и да е релевантност 
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на всеки един от трите изброени обекта към изискуемия специфичен опит за 
обсъжданата експертна позиция, за изпълнението на която е предложен инж. 
Чалъков, а именно: опит като технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 

С оглед изложеното и след анализ на така представените за експерт Чалъков  
данни и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за 
целите на настоящата процедура, публично оповестени, известни на Участниците и 
влезли в сила минимални изисквания за технически и професионални способности, 
Комисията намира, че поради факта, че извършваното от експерта техническо 
ръководство не е при изпълнение на СМР/СРР на жилищни сгради и вътрешните им 
инсталации, безспорно по отношение на нея е обстоятелството, че за този именно 
експерт не е доказано съответствие с минималното изискване, утвърдено от 
Възложителя за обсъжданата експертна позиция в Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, разписано по идентичен начин и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ 
от Указанията за участие в поцедурата. 

Едновременно с посоченото, неясен е и конкретния акт, с който всеки отделен 
от първите два посочени обекта (въпреки определянето им за несъответни) е въведен 
в експлоатация, която поредна липса на предоставена релевантна информация, 
Комисията намира за достатъчно съществен пропуск, който на самостоятелно 
основание предпоставя за нея невъзможност за обективна и безпристрастна преценка 
съответства ли инж. Чалъков на поставеното от Възложителя условие за 
допустимост, относимо към обсъжданата експертна позиция, дословно цитирано по-
горе. 

 
6. Участникът не е представил безспорни данни и информация, удостоверяващи по 

недвусмислен начин, че определеното от него лице за заемане на позицията на експерт по 
част „Електро“ – инж. Кольо Ранделов отговаря на утвърденото от Възложителя както в 
Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.4., б. 
„б“ от Указанията за участие специфично минимално изискване за технически и 
професионални способности като условие за допустимост, относимо към въпросната 
експертна позиция, а именно: да е придобил опит в извършване на дейности по част 
„Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

 

По отношение на така поставеното за целите на настоящата поръчка изискване, в 
разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от ЕЕДОП-а на Икономическия оператор е 
направено абстрактно посочване на следните три обекта:  

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон 
Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша-СО“; 

- „Преустройство и възстановяване на Народен театър – Пловдив“ и 

- „Преустройване на съществуваща базова станция №2001 хотел SPS на сграда с 
идентификатор № 56784.541.191 по к.к. на гр. Пловдив“.  

Безспорно установимо от цитираната информация е липсата на изпълнени от  
експерт Ранделов дейности, които да покриват условието да са по част „Електро“ 
при изграждането/новото строителство и/или преустройството и/или основния 
ремонт и/или реконструкцията и/или основното обновяване на обекти, отговарящи 
на изискванията на Възложителя и съответстващи на дефинитивната 
определеност, съдържаща се в т. 29 от ДР на ЗУТ, а именно - жилищни сгради. 
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7. В обсъдената и в предходните три точки част от ЕЕДОП, относима за доказване на 
техническите и професионални способности на Участника, въведени като критерий за 
подбор в настоящата процедура в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 от 
Обявлението за поръчка, както и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие, а именно: 
Част IV, Раздел „В“, т. 6 на декларацията, верен на възприетия от него подход за лишено 
от конкретика представяне на необходимите данни за доказване придобит специфичен 
опит от предлаганите от него експерти (посредством позоваване на идентична 
пестелива информация за едни и същи обекти), Икономическият оператор не е направил 
ясно посочване на изискуемата и релевантна информация, досежно част от 
минималните изисквания, касаещи посочените от него лица за изпълнение функциите 
и отговорностите на: „Отговорник/специалист по контрола на качеството” и 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“. 

Въпросните изисквания, по отношение на които не е вписана относима и 
недвусмислено ясна информация в разглежданото поле на представената от Обединението 
декларация, са тези, касаещи придобития от всеки от експертите специфичен опит 
при осъществяването на съответните дейности (съобразно конкретната експертна 
позиция, за която са предложени) на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, 
условията за които са утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с 
Обявлението (Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“) и Указанията за участие 
(Раздел III, т. 5.2.5, б. „б“ и т. 5.2.6., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради 
което основание са и задължителни за спазване, съобразно императивната разпоредба 
на чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

Съобразно визираните условия за допустимост поставени от Възложителя, като част 
от инженерно-техническия състав, определен за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на обособената позиция, за която участва, Икономическият оператор трябва да 
предвиди и посочените по-горе експерти: Отговорник/специалист по контрола на 
качеството и Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве. 

По отношение на всяка от посочените експертни позиции, Възложителят е утвърдил 
и конкретни изисквания за професионална компетентност (със смисъла на понятието, 
влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) – съответна за експертната позиция 
професионална квалификация и условие за придобит от конкретния експерт специфичен 
опит, съответстващ на предмета и спецификата на възлаганите за изпълнение дейности от 
обхвата на конкретната обособена позиция. 

Въпреки тази яснота и недвусмислие на утвърдените от Възложителя указания, 
игнорирайки факта, че същите се явяват не само задължителни за него, но и съобразяването 
им е предпоставка за по – нататъшното му участие, респ. неизпълнението им е отделно 
основание за отстраняване, Икономическият оператор е попълнил обсъжданата част на 
ЕЕДОП по начин и посредством представяне на данни и информация, които, разгледани по 
същество не доказват съответствие с второто от посочените изисквания за подбор 
(придобит специфичен опит), относимо за всяка от двете обсъждани експертни 
позиции. 

Като аргумент за така направения извод, следва да се посочи, че по отношение на 
всяко едно от двете лица, вписани в Част IV, Раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП, а 
именно: 

 - инж. Антони Сариев, определен за „Отговорник/специалист по контрола на 
качеството”; 

и 

- Елена Ангелова, предложена за позицията на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“, 

липсва ясно посочване на голяма част от изискуемите данни за придобит от всеки 
конкретен експерт специфичен опит при изпълнението именно на минимум 2 (два) 
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изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

 
С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от екипа, предложен от Участника, а именно: 

По отношение и на двете, индивидуализирани по-горе лица се съдържа деклариране 
на общи данни, съобразно които и двамата са придобили опит на следните „обекти в 
обхвата на предмета на обществената поръчка: (1) „Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша - СО”; (2) 
„Предприятие за преработка на зеленчуци и производство на лютеница, кетчуп и др, 
доматени сосове“ и (3) „Многофункционална спортна зала” – гр. Кубрат“, първото от тях 
(инж. Сариев) – в качеството му на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“, а 
второто (г-жа Ангелова) – като „Координатор по безопасност и здраве“. 

 

Недвусмислено видна от дословно отразения по-горе цитат на  декларираните 
от Участника данни е идентичността на съдържащите се в тях пропуски, спрямо 
тези, обсъдени по отношение и на първите двама експерти, предвид това, че 
направения от него опит за доказване специфичния опит на г-н Сариев и г-жа 
Ангелова е посредством същите три обекта на строителство, за които Комисията 
вече имаше възможност (в т. 5 и т. 6 по-горе) в един или друг контекст да изложи 
аргументи, че бидейки: училищна сграда, производствено предприятие и спортна зала, 
същите не са релевантни за доказване специфичен опит на обсъжданите експерти в 
контрола на качеството, респ. по безопасността и здравето при изпълнение на 
СМР/СРР на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, което 
заключение сочи, че и спрямо тези експерти не е доказано, че са придобили изискуемия 
специфичен опит при изпълнението на строителни интервенции на посочения вид 
обекти на сградното строителство. 

На следващо място, съответствие с цитираните минимални изисквания, 
относими към специфичния опит на обсъждените експерти не е доказано и от гледна 
точка друго от съдържащите се в тях условия, а именно това въпросните обекти 
(минимум два) да са изпълнени, т.е. изпълняваните на тях дейности да са завършени, 
което да е удостоверено с конкретен акт, с който е разрешено ползването им/въведени 
са в експлоатация. 

Както бе подчертано от Комисията и спрямо всеки от предходнита трима 
експерти, липсата на  каквато и да е информация, досежно конкретния акт, с който 
всеки съответен обект (или поне два от тях) е въведен в експлоатация е 
изключително съществен пропуск, по причина на това, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответстват ли г-н Сариев 
и г-жа Ангелова на поставеното от Възложителя условие за допустимост, относимо 
към всяка една от обсъжданите експертни позиции, а именно: определените за 
заемането им експерти да имат опит в съответното им качество (като 
„отговорник/специалист по контрола на качеството“, респ. като „координатор по 
безопасност и здраве“) на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Така установените от нея пропуски, формират извода на Комисията, че е 
налице не само неизпълнение на условията, утвърдени от Възложителя в цитираните 
по-горе части на Документацията по процедурата, но е допуснато несъобразяване и с 
изискването, обективирано в пояснението, следващо цитираното изискване и 
наименовано „Доказване“, съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ..... посредством попълване на изискуемата информация в 
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Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 
от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: ……… (6) специфичен 
професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и обхвата на 
изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 
*********************************************************************** 
 
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 

Комисията указва на партньора в Обединението - „СТОЯНСТРОЙ“ ЕООД данните, 
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а 
именно: 

 
1. За да се постигне от страна на Икономическия оператор точно и коректно 

спазване на изискването, утвърдено от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.2.4. от Указанията за 
участие в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо 
„Стоянстрой“ ЕООД основанията за отстраняване, следващи от императивната забрана 
на чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, този от Партньорите трябва да представи нов ЕЕДОП, в 
първото поле на Част III, Раздел „Г“, от който задължително трябва да бъдат 
вписани всички индивидуализирани от Възложителя, отделни и самостоятелни 
специфични национални основания за изключване (в това число и гореобсъдените в 
Раздел I, т. 1 от констативната част на настоящия протокол), с конкретизация по 
отношение тяхната не/приложимост спрямо това именно Дружество. 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
2. Съобразявайки изложените в Раздел I, т. 2 на констативната част по-горе 

аргументи на Комисията, касаещи конкретните правните субекти, по отношение на които е 
приложима нормата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, този от Партньорите трябва в поле първо на 
дясната колона в Част III, Раздел „Г“ на представяния от него нов ЕЕДОП да декларира 
дали спрямо Управителя и едноличен собственик на капитала на Дружеството са или 
не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 
194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК или аналогични на тези 
престъпления в държави членки и трети страни. 

 
3. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва на 
„Стоянстрой“ ЕООД да представи доказателство/а, от което/които да е видно, че 
валидността на притежаваната от него задължителна застраховка „Професионална 
отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ в качеството му на строител, със стойност на 
застрахователната сума, съответстваща и покриваща минималния праг, съобразно чл. 5, ал. 
2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 
и строителството е удължена, или е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП (на основание настоящия Протокол). 

 
4. Съобразявайки обоснованото по-горе заключение на Комисията по отношение 

липсата на сходност на дейностите (СМР/СРР) от обхвата на всичките три строежа, 
вписани в представения от „Стоянстрой“ ЕООД Единен европейски документ за 
обществени поръчка, с разписаната от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано 
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минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за поръчка, съответно Раздел III, т. 5.1. от 
Указанията за участие в процедурата дефиниция за „сходност“, в хипотеза, че 
Участникът (в частност – този от Партньорите в състава му) не споделя и не е 
съгласен с този извод на Комисията, съответно, поддържа и твърди действително 
наличие на съответствие на офертата му с утвърдения критерий за подбор, той 
следва да представи безспорни доказателства, издадени от трети лица, 
удостоверяващи по безусловен начин, че изпълнените от него строителни 
интервенции обхващат именно: изграждане/ново строителство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и включват 
кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; 
(2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или 
монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 
*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от 

него СМР/СРР за изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване не са на жилищни сгради, Участникът трябва 
да посочи друг/други обекти, съответстващи на горецитираните условия по 
процедурата, при които е изпълнявал строителни дейности в изискуемия обхват. 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за спазване от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в т. 1а) на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и 
приемане на съответния обект, с който акт е установена годността за приемане на 
всеки отделен от сочените от Участника строежи, на изпълнението на които 
именно основава съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване 
по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 
5. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1, б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирани и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Ръководител обект“ – Красимир Гостиловски безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин: 

- придобит от лицето минимум 5 г. професионален опит по признатата му 
специалност – „Промишлено и гражданско строителство“, индивидуализирайки 
местоработата, конкретните периоди (от конкретни дата, месец, година до 
конкретни дата, месец, година) в изпълнение на съответна професионална дейност, 
заемана длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други 
аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на експерта по 
притежаваната от него специалност 

както и  

- опит като ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване, които отговарят на 
изискването да са жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от Възложителя в 
т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова релевантна информация, относима към специфичния опит на 
експерта, следва да се впишат и недвусмислени данни и информация относно 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
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отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е било 
Ръководител обект. 

 
6. За да бъде създадена обективна увереност за настоящия помощен орган, по 

отношение съответствието на предложения от „Стоянстрой“ ЕООД експерт „Технически 
ръководител“ – инж. Петър Чалъков с минималното изискване, оповестено в Раздел 
III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, одобрено със същото съдържание и в 
Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, този от Партньорите в 
Обединението следва да представи в изискания му нов ЕЕДОП безспорни данни и 
информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобит от посочения негов експерт опит като технически ръководител на поне 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (6) 
от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
експерта, следва да се посочат и ясни и точни данни и информация за конкретния 
акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки отделен обект – 
жилищна сграда, при строителството на която лицето е изпълнявало функциите на 
Технически ръководител. 

 
7. За доказване наличие на съответствие с изискването на Възложителя, оповестено в 

Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, обективирано идентично и в текста 
на Раздел III, т. 5.2.4., б. „в“ от Указанията за участие, „Стоянстрой“ ЕООД следва да 
представи за предложения от него експерт по част „Електро“ – инж. Кольо Ранделов 
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин придобит от лицето опит в извършване на дейности по част 
„Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Икономическият оператор следва да впише и ясни и точни данни и 
информация относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени 
са в експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които г-н 
Ранделов е извършвал дейности по част „Електро“. 

 
8.1. Този от Партньорите, с цел доказване на съответствие с условието и 

изискването, одобрено и разписано от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, съответно посочено и в 
Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, следва да представи 
данни и информация, различни от, или допълващи вече заявените в представения от него 
ЕЕДОП, доказващи по безспорен начин придобит от предложеното от него лице за 
позицията на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Антони 
Сариев, опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Освен посоченото, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от 
Възложителя в т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано 
„Доказване“), в предоставяната нова релевантна информация, относима към 
специфичния опит на експерта, следва да се посочат и недвусмислени данни и 
информация относно конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в 
експлоатация всеки отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която 
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лицето е изпълнявало дейности като Отговорник/специалист по контрола на 
качеството. 

 
8.2.  За доказване наличие на съответствие с изискването на Възложителя, 

оповестено в Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразено със същото 
съдържание и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, 
Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Елена Ангелова, безспорни 
данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобит от лицето специфичен опит именно като Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Икономическият оператор следва да впише и ясни и точни данни и 
информация относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени 
са в експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които г-жа 
Ангелова е осъществявала функции, следващи от позицията на Координатор по 
безопасност и здраве. 

 
*********************************************************************** 
 
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 

Комисията указва на партньора „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД данните, 
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а 
именно: 

 
1. За да се постигне от страна на Икономическия оператор точно и коректно 

спазване на изискването, утвърдено от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.2.4. от Указанията за 
участие в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо него 
основанията за отстраняване, следващи от императивната забрана на чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП, и този от Партньорите трябва да представи нов ЕЕДОП, в първото поле на Част III, 
Раздел „Г“, от който задължително трябва да бъдат вписани всички, 
индивидуализирани от Възложителя, отделни и самостоятелни специфични 
национални основания за изключване (в това число и гореобсъдените в Раздел II , т. 1 
от констативната част на настоящия протокол), с конкретизация по отношение 
тяхната не/приложимост спрямо „Инвест консулт проджектс“ ЕООД. 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
2. Съобразявайки изложените в Раздел II, т. 2 на констативната част по-горе 

аргументи на Комисията, касаещи конкретните правните субекти, по отношение на които е 
приложима нормата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, аналогично както и другия Партньор, и „Инвест 
консулт проджектс“ ЕООД трябва да декларира в поле първо на дясната колона в Част III, 
Раздел „Г“ на представяния от него нов ЕЕДОП дали спрямо Управителя и едноличен 
собственик на капитала на Дружеството са или не са налице основанията за 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 
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219-252 и чл. 254а-260 от НК или аналогични на тези престъпления в държави членки 
и трети страни. 

 
3. За да бъде доказано съответствие с утвърдените от Възложителя, публично 

оповестени и влезли в сила минимални изисквания, одобрени като критерий за подбор в 
Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, съответно обективирани и в Раздел III, т 5.1. 
от Указанията за участие в процедурата и в хипотеза, че „Инвест консулт проджектс“ 
ЕООД като Партньор в Обединението отговаря на тези минимални изисквания, в 
представяния от него нов ЕЕДОП,  дясното поле на т. 1а) от Раздел „В“ в Част IV 
трябва да бъде коректно и правилно попълнено, посредством ясна и точна 
индивидуализация на конкретно изпълняваните от Дружеството строително – 
ремонтни дейности и/или строително-монтажни работи, отговарящи на 
изискванията на Възложителя да са за: изграждане/ново строителство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени 
и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

В хипотеза, че Дружеството е изпълнявало единствено дейности по 
„управление на проекта, администриране на сключения с Възложителя договор и 
доставка на материали“, напълно лишено от смисъл е попълването на тези данни в 
полето на Част IV, Раздел „В“, т. 1а) от ЕЕДОП, относимата за вписване в което 
информация касае единствено изпълнени СМР/СРР. 

 
*********************************************************************** 
 
III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 

Комисията указва на Участника – ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - 
СТОЯНСТРОЙ – 2“ данните, информацията и документите, които следва да се 
представят допълнително, а именно: 

 
1. За да се постигне от страна на ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - Стоянстрой – 2“ 

точно и коректно спазване на изискването, утвърдено от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.2.4. 
от Указанията за участие в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не 
спрямо него основанията за отстраняване, следващи от императивната забрана на чл. 54, 
ал. 1, т. 6 от ЗОП, Участникът трябва да представи нов ЕЕДОП, в първото поле на Част 
III, Раздел „Г“ от който, задължително трябва да бъдат вписани всички, 
индивидуализирани от Възложителя, отделни и самостоятелни специфични 
национални основания за изключване (в това число и гореобсъдените в Раздел III, т. 1 
от констативната част на настоящия протокол), с конкретизация по отношение 
тяхната не/приложимост именно спрямо Обединението - Участник. 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
2. Съобразявайки изложените в Раздел III, т. 2 на констативната част по-горе 

аргументи на Комисията, касаещи конкретните правните субекти, по отношение на които е 
приложима нормата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, аналогично както и всеки от двамата Партньори 
в състава му, така и Участникът трябва да декларира в поле първо на дясната колона в Част 
III, Раздел „Г“ на представяния от него нов ЕЕДОП дали спрямо Представляващия на 
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Обединението са или не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП, във връзка с чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК или 
аналогични на тези престъпления в държави членки и трети страни. 

 
3. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че строителните дейности, посочени в списъка, съдържащ се в Част IV, Раздел „В“, 
т. 1а) от представения ЕЕДОП, сочени за изпълнени от ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - 
Стоянстрой – 2“ на следния обект: 64то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. Симеоново, Район 
Витоша - СО“, са с предмет на възлагане, който не може да бъде определен като 
„сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ на обособена 
позиция №2, в хипотеза, че Участникът не споделя и не е съгласен с този извод на 
Комисията, съответно, поддържа и твърди действително наличие на съответствие 
на офертата му с утвърдения критерий за подбор, допълнително следва да представи 
безспорни доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по безусловен 
начин, че изпълнените от него строителни интервенции обхващат именно: 
изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и включват кумулативно следните дейности: (1) 
монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) 
подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни 
инсталации. 

 

*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 
СМР/СРР не са на жилищна сграда, Участникът трябва да посочи други обекти, 
които попадат в изискуемия обхвата на цитираната дефиниция за „сходност“ в 
пълния обем на включените в нея изисквания, разписани в цитираните части от 
Обявлението и Указанията за участие. 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за спазване от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в т. 1а) на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и 
приемане на съответния обект, с който акт е установена годността за приемане на 
всеки отделен от сочените от Участника строежи, на изпълнението на които 
именно основава съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване 
по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 
4. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1, б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирани и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Ръководител обект“ – Красимир Гостиловски безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин: 

- придобит от лицето минимум 5 г. професионален опит по признатата му 
специалност – „Промишлено и гражданско строителство“, индивидуализирайки 
местоработата, конкретните периоди (от конкретни дата, месец, година до 
конкретни дата, месец, година) в изпълнение на съответна професионална дейност, 
заемана длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други 
аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на експерта по 
притежаваната от него специалност, 

както и  

- опит като ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
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основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване, които отговарят на 
изискването да са жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от Възложителя в 
т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова релевантна информация, относима към специфичния опит на 
експерта, следва да се впишат и недвусмислени данни и информация относно 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е било 
Ръководител обект. 

 
5. За да бъде създадена обективна увереност за настоящия помощен орган, по 

отношение съответствието на предложения от него експерт „Технически ръководител“ – 
инж. Петър Чалъков с минималното изискване, оповестено в Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, одобрено със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, Участника следва да представи в изискания му нов 
ЕЕДОП безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от посочения негов експерт опит като 
технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (6) 
от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
експерта, следва да се предоставят и ясни и точни данни и информация за 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е 
изпълнявало функциите на Технически ръководител. 

 
6. За доказване наличие на съответствие с изискването на Възложителя, оповестено в 

Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, обективирано идентично и в текста 
на Раздел III, т. 5.2.4., б. „в“ от Указанията за участие, Икономическият оператор следва да 
представи за предложения от него експерт по част „Електро“ – инж. Кольо Ранделов 
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин придобит от лицето опит в извършване на дейности по част 
„Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Икономическият оператор следва да впише и ясни и точни данни и 
информация относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени 
са в експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които г-н 
Ранделов е извършвал дейности по част „Електро“. 

 
7.1. Участникът, с цел доказване на съответствие с условието и изискването, 

одобрено и разписано от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, съответно посочено и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, следва да представи данни и информация, 
различни от, или допълващи вече заявените в представения от него ЕЕДОП, доказващи по 
безспорен начин придобит от предложеното от него лице за позицията на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Антони Сариев, опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 
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Освен посоченото, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от 
Възложителя в т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано 
„Доказване“), в предоставяната нова релевантна информация, относима към 
специфичния опит на експерта, следва да се посочат и недвусмислени данни и 
информация относно конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в 
експлоатация всеки отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която 
лицето е изпълнявало дейности като Отговорник/специалист по контрола на 
качеството. 

 
7.2.  За доказване наличие на съответствие с изискването на Възложителя, 

оповестено в Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразено със същото 
съдържание и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, 
Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Търговския регистър и 
регистъра на ЮЛНЦ Ангелова, безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето специфичен опит 
именно като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение 
на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Икономическият оператор следва да впише и ясни и точни данни и 
информация относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени 
са в експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които г-жа 
Ангелова е осъществявала функции, следващи от позицията на Координатор по 
безопасност и здраве. 

 
 
 
 
3. „ГРАДИВ“ ООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-133/22.01.2019 г. за обособена 

позиция №2 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 

от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан 
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1. 

В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в 
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания 
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща 
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  

С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
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за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  

Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да 
представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му с използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на 
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата 
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на 
Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение 
за вписване на въпросната информация в поле първо на Част I от представяния от него 
ЕЕДОП. 

  
2. В Раздел Б „Информация за представителите на Икономическия оператор“ от Част 

II на ЕЕДОП, са вписани данни по отношение на следните две физически лица – г-жа 
Гергана Петрова - Цацева и г-н Цветан Цацев – сочени за съдружници в „Градив“ ООД, 
вторият от които и с права да представлява и управлява Дружеството. 

При направена съпоставка с данните и информацията, съдържащи се в 
заключителната част на разглеждания документ, Комисията констатира, че единствено г-н 
Цветан Цацев е положил подписа си под текстовете на разглеждания ЕЕДОП, подаден от 
„Градив“ ООД, цифрово подписан, съобразно изискванията на Възложителя, основани на 
Методическо указание № МУ-4 от 02.03.2018 г. на АОП и имащи за правно основание чл. 
67, ал. 4 от ЗОП. 

Отчитайки установената липса на кореспонденция в двете части на разглеждания 
ЕЕДОП, едновременно с което, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на 
чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка в публично оповестената и достъпна 
информация, съдържаща се в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, поддържан от 
Агенция по вписванията, отразяваща актуалните данни и вписани обстоятелства по 
партидата на Дружеството, в резултат от която установи, че посочените две лица – Цветан 
Цацев и Гергана Петрова- Цацева действително са съдружници в Дружеството на 
Участника. 

Съответстваща на публично оповестената в Търговския регистър и регистъра на 
ЮЛНЦ информация е и направената от Участника декларация, че Дружеството се 
управлява и представлява от Управителя – г-н Цацев. 

Видно обаче от постигнатите между съдружниците договорености, обективирани в 
съставения и подписан от тях дружествен договор от 28.10.2017 г., независимо от факта, че 
притежава само 20% от капитала на Дружеството, на г-жа Петрова – Цацева, в качеството 
ѝ на съдружник е предоставено право да участва в управлението на „Градив“ ООД, 
което ѝ право следва от клаузата на чл. 10, б. „б“ от визирания дружествен договор. 

Следствие на посоченото договорно делегиране на представителна власт спрямо г-
жа Петрова-Цацева е и придобиването от нейна страна на качеството на „лице със статут, 
който му позволява да влияе пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващото го лице“, по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 
3 от ППЗОП (в редакцията на посочената разпоредба, действала към датата на 
откриване на процедурата). 

Така установеното обстоятелство от друга страна обосновава и извод, че както г-н 
Цацев, така и г-жа Петрова-Цацева има статут на задължено да подпише ЕЕДОП 
лице именно по силата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 
3 от ЗОП (в редакциите на посочените разпоредби, действали към датата на откриване 
на процедурата). 
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Предвид посоченото, пропуск от страна на Участника е, че съдружника Гергана 
Петрова- Цацева, имаща правото да участва в управлението на „Градив“ ООД не е 
подписала същия, или отделен ЕЕДОП (в хипотезите на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП). 

 
3. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
4. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
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Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
5. По отношение на експерта, посочен в приложимото поле на т. 6 в Раздел „В“ от 

Част IV на ЕЕДОП като член на инженерно-техническия състав, определен от Участника за 
заемане на експертната позиция на „Ръководител обект“ – инж. Стефан Мирчев, при 
направената индивидуализация на притежавани от него образование и професионална 
квалификация е посочено че същият има образователно-квалификационна степен магистър 
с придобита специалност „ПГС“ и професионална квалификация „строителен инженер“. 
Индивидуализирани са съответно рег. номер, годината на издаване на притежаваната от 
лицето диплома, както и учебно заведение, неин издател. 

Направено е и последователно изброяване на заеманите от лицето длъжности в 
точно определени времеви периоди, считано от момента на дипломирането му до датата на 
подаване на офертата, като е посочена и съответната месторабота, в която е полагал труд 
експерта. 

Едновременнно, в пълен противовес с подробното и обстойно излагане на факти, 
касаещи общия професионален опит на експерта, в следващия крайно общ и абстрактен 
текст, съдържащ се в същото поле на ЕЕДОП, е направено следното резюме на придобит от 
експерта специфичен опит, събирателно определен като „Ръководител на обекти 
изпълнявани от „Градив“ ООД“, а именно: „Обекти на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, 
ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Шумен; 108-мо СОУ „Никола Беловеждов“, гр. 
София; ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол и др“. 

 

Прочита и анализа на така представената за експерта информация обосновава 
мнението на Комисията, че същата е крайно недостатъчна, за да създаде безспорна 
увереност, че инж. Мирчев отговаря на едно от минималните изисквания за 
професионална компетентност, поставено като част от критерия за технически и 
професионални способности и утвърдено от Възложителя за целите на настоящата 
процедура, както в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие, а именно: придобит от него опит 
като ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации.. 

Това заключение на настоящия помощен орган е предпоставено от  
обстоятелството, че от недвусмислено видната „телеграфност“ на информацията, 
относима към специфичния опит на експерта, е обективно невъзможно да се обоснове 
извод, че инж. Мирчев отговаря на визираното минимално изискване за професионална 
компетентност, поставено като условие за допустимост, който извод е основан 
единствено на отразените от самия Участника данни, в които липсва дори и най-
малка индиция за това дали: 

- изпълняваните на обектите строителни дейности попадат в една или повече 
от категориите, поставени в цитираното по-горе минимално изискване, а именно: да 
са за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване; 

- въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации; 

- за обсъжданите обекти е издаден съответен акт за установяване годността 
за приемането и ползването им, с което обектите да могат да се квалифицират като 
„изпълнен“. 

Най-съществен обаче факт, който Комисията счита че препятства 
възможността за приемане съответствието на декларирания специфичен опит на 
експерта с този, изискуем, одобрен и задължителен за доказване за целите на 
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настоящето възлагане, е факта, че нито един от изброените обекти не съответства 
видово с цитираното по-горе минимално изискване, поставено от Възложителя, по 
причина на това, че осъществяваното от инж. Мирчев ръководство на изброените по-
горе обекти не е  по  отношение на жилищни сгради и вътрешните им сградни 
инсталации, а спрямо такива на социалната инфраструктура, предназначени за 
обслужване на населението в образованието (изброените от Участника училища - 
ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, 108-мо СОУ „Никола Беловеждов“ и ОУ „Димчо 
Дебелянов“) и здравеопазването (посочените в ЕЕДОП „обекти на МБАЛНП „Св.Наум“ 
ЕАД“). 

 

С цел яснота и правилно разбиране мотивите на Комисията за неприемане на 
посочения опит на експерта като съответен на обсъжданото минимално изискване, 
одобрено за позицията на „Ръководител обект“, следва да се посочи и нормативно 
правената в отделните дефиниции в § 5 от ДР на ЗУТ „диференциация“ между 
различните видове сгради, а именно: 

Съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на 
ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои 
от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната 
застроена площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за изпълнени от експерта 
обекти, както многократно вече беше подчертано, са такива, попадащи в 
дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обекти на 
социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи система за 
обслужване на населението в образованието и здравеопазването. 

 

С оглед така посочените конкретни пропуски, допуснати при представяне 
опита на инж. Мирчев, недвусмислено видна според Комисията е както липсата на 
доказано съответствие с горецитираното минимално изискване към специфичния 
професионален опит на експерта, така и неполагането на достатъчно грижа от 
страна на Участника, довело до неизпълнение от негова страна и на условието, 
поставено в т. (6) от текста на пояснението, следващо т. 5.2. от Раздел III на 
Указанията за участие, наименовано „Доказване“, съобразно което при подаването на 
офертата, Участникът декларира специфичния професионален опит на предлаганите 
от него експерти, едновременно посочвайки както предмета и обхвата на 
изпълнените от лицето експертни дейности, така и правейки индивидуализация на 
строежите, изпълняваните на тях дейности и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация. 

 

В заключение следва да се посочи и крайният извод на Комисията, основан на 
така предоставените данни и информация за експерта, че несъмнено е обективно 
невъзможно да се приеме, че лицето отговаря на условията и изискванията, одобрени 
от Възложителя по идентичен начин, както в Раздел III.1.3., т. 2.1, б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие 
в процедурата. 

 
6. Аналогична на обсъдената по отношение на предходния експерт е и констатацията 

на Комисията, относима към декларативно направеното от Икономическия оператор 
отразяване на специфичния професионален опит на предложения от него експерт за 
изпълнение на функциите и отговорностите на Технически ръководител – Атанас 
Атанасов. 

От направения прочит на декларираните данни, относими към този от експертите се 
установява, че посредством тях не се доказва по недвусмислен и безспорен начин, че 
определеното от Участника лице за заемане на визираната експертна позиция 
отговаря на минималното изискване, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 
2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, аналогично одобрено и в Раздел III, т. 5.2.2, б. 
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„б“ от Указанията за участие в процедурата, а именно: да е придобил опит като 
технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

 

По отношение на така поставеното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, в полето на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е направено посочване на 
множество строителни обекти, които действително по предназначението си са 
жилищни сгради (еднофамилна къща – гр. София, ул. „Светослав Тертер”; група 
жилищни сгради в кв. „Люлин“; многофункционална сграда в кв. „Банишора“; жилищна 
сграда с магазини на бул. „Гоце Делчев“; жилищна кооперация с два входа в кв. „Витоша“; 
еднофамилна жил. сграда в кв. „Волуяк“; жилищна сграда, с гаражи гр. София – „Люлин 
8“; жилищна сграда, с подземни гаражи и лекарски кабинети, гр. София, ул „Р. 
Жинзофов“; 14 бр. еднофамилни жилищни сгради с гаражи - „Дъбова гора” – Бояна; 
жилищна сграда, с подземни гаражи, гр. София, ул. „Ф. Ж. Кюри”; жилищна сграда, с 
подземни гаражи , гр. София, ул. „Свиленица”; еднофамилни жилищни сгради в с. Д. 
Богров, с. Волуяк и с. Лозен), без обаче да е направена дори и най-малка идентификация 
на конкретните строителни дейности, осъществявани на гореизброените сгради 
(дословно цитирани от записа в ЕЕДОП), при реализацията на които се твърди, че г-н 
Атанасов е изпълнявал функции като „Технически ръководител“. 

Предвид установеното и независимо от факта, че всеки един от въпросните обекти 
съответства на изискването да е „жилищна сграда“, Комисията, основавайки се на 
идентични доводи, с тези, обосновани досежно предходния експерт, счита, че липсват 
достатъчно безспорни и недвусмислени данни, от които да почерпи информация за 
това дали: 

- изпълняваните строителни дейности попадат в една или повече от 
категориите, поставени в цитираното по-горе минимално изискване, а именно: да са 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване; 

- въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации; 

- за поне два от изброените множество обекти е издаден съответен за всеки 
отделен от тях акт за установяване годността за приемането и ползването му, с 
което конкретният обект да може да се квалифицира като „изпълнен“. 

 

С оглед така посочените конкретни пропуски, допуснати при представяне 
опита на експерт Атанасов, отново (както и предходния експерт), според Комисията 
е недвусмислено видна както липсата на доказано съответствие с горецитираното 
минимално изискване към специфичния професионален опит на експерта, така и 
неизпълнение от страна на Участника на условието, поставено в т. (6) от текста на 
пояснението, следващо т. 5.2. от Раздел III на Указанията за участие, наименовано 
„Доказване“, съобразно което при подаването на офертата, Участникът декларира 
специфичния професионален опит на предлаганите от него експерти, едновременно 
посочвайки както предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни 
дейности, така и правейки индивидуализация на строежите, изпълняваните на тях 
дейности и конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в 
експлоатация. 

 
7. Прочита и анализа на данните, вписани в разгледаното и в предходните точки 

поле на т. 6 в Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП-а на Участника обосновава извода на 
Комисията, че поради сходността на пропуските в информацията, предоставяна за лицето, 
предлагано за заемане на позицията „Експерт по част „Електро” – инж. Димитър Лазев, 
по безусловен и недвусмислен начин може да се заключи, че и за него не е доказано 
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съответствие с минималното изискване за придобит специфичен опит, което 
изискване, конкретно за обсъжданата експертна позиция е разписано в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „в“ от Указанията за 
участие. 

С цел пълнота и конкретност на излаганите факти и установени при прегледа на 
декларираните в ЕЕДОП данни, Комисията намира, че в подкрепа на така направеното от 
нея заключение следва да посочи, че в съдържателната част на информацията, относима 
към обсъждания експерт, Участникът крайно пестеливо е представил следната информация, 
относима към „търсения“ негов специфичен опит и която информация се ограничава до 
следното: „Градив ООД - от 03.10.2011 г. до сега, като електроинженер на обекти 
изпълнявани от фирмата: 108-мо СОУ „Н. Беловеждов“; „МЖС - бл. 63, 64, 65 в гр. 
Благоевград по НПЕЕМЖС“; „Изграждане на пристройка към 171 ОУ „Стоил Попов“, кв. 
„Кумарица“, Нови Искър“и др.“. 

 
От този дословно отразен цитат на посочената от Икономическия оператор 

информация, касаеща експерта, би могло да се приеме доказването на специфичен негов 
опит в упражняване на функции като „електроинженер“ при изпълнението на строително-
монтажни работи на три обекта, единствено съответстващи на поставеното от Възложителя 
изискване да са жилищни сгради – тези, абстрактно посочени като „МЖС – бл. 63, 64 и 65 в 
гр. Благоевград“, но по причина на това, че Участникът е „пропуснал“ да предостави 
каквато и да е, дори и минимална относима, ясна и релевантна информация по 
отношение конкретния вид строителни интервенции, осъществявани на посочените 
сгради, настоящият помощен орган счита, че липсват всички необходими 
предпоставки, способстващи да кредитира въпросната лаконична информация за 
достатъчна за покриване цитираното минимално изискване и които предпоставки 
Възложителят е определил в Указанията за участие като имащи не само съществено 
значение за удостоверяване на въпросния специфичен опит, но и като задължително 
необходимо съдържание на декларираните от Участниците в процедурата факти и 
обстоятелства. 

Поради тази именно липса на прецизност в детайлите, за Комисията остава 
неясно дали дейностите, изпълнявани на всяка от посочените „МЖС“ касаят 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, каквото именно изискване е поставено от Възложителя в ясно 
посочените по-горе части от Документацията за участие (Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „в“ 
от Обявлението за поръчка и Раздел III, т. 5.2.4., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата).  

Едновременно с посоченото, неясен е и конкретния акт, с който определяните 
като „сходни“ обекти са въведени в експлоатация, която поредна липса на 
предоставена релевантна информация, Комисията намира за друг пропуск, не по-
малко съществен, предвид на това, че на самостоятелно основание предпоставя за нея 
невъзможност за обективна и безпристрастна преценка съответства ли инж. Лазев 
на поставеното от Възложителя условие за допустимост, относимо към 
обсъжданата експертна позиция, а именно: определеното за заемането ѝ лице да има 
опит в извършване на дейности по част „Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени 
обекта, т.е., такива, които са не само завършени, но за тях е издаден и съответен акт 
за установяване годността за приемане и ползване на тези обекти. 

 
8.  В обсъдената и в предходните три точки част от ЕЕДОП, относима за доказване 

на изискуемите технически и професионални способности, въведени от Възложителя като 
критерий за подбор в настоящата процедура както в Раздел III.1.3., т. 2. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие, а именно: Част IV, Раздел „В“, 
т. 6, верен на възприетия от него подход за абстрактност, бланкетност и лишено от 
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конкретика представяне на необходимите данни за доказване професионалната 
компетентност на предлаганите от него експерти, Участникът не е направил ясно 
посочване на изискуемата и релевантна информация, досежно две от минималните 
изисквания, касаещи посоченото от него лице за изпълнение на функциите и 
отговорностите на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. 
Славчо Котев. 

Първото от визираните изисквания, по отношение на което не е вписана 
относима и недвусмислено ясна информация в разглежданото поле на представената 
от „Градив“ ООД декларация, е това, касаещо придобит от експерта опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, 
условието за който опит е утвърдено от Възложителя, публично оповестено е с 
Обявлението (Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка) и Указанията за участие в процедурата (Раздел III, т. 5.2.5., б. 
„б“), не е оспорено и е влязло в сила, на което основание е и задължително за спазване. 

 

Като аргумент за така направения извод, следва да се посочи, че по отношение и на 
този експерт, както и при предходно обсъдените, декларирането на фактите, относими към 
придобития от него специфичен опит по същество представлява неструктурирано 
изброяване на различни по вид обекти, представено по следния начин, цитиран буквално и 
дословно, както следва: 

„Професионален опит на обекти изпълнявани от „Градив“ ООД: Многофамилна 
жилищна сграда с адм. адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо Яворов“ №5, във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС; „Саниране на ЦДГ №5 „Дъга“, гр. Монтана по проект 
„Красива България“; ОДЗ „Юрий Гагарин“, гр. Годеч; Дом за възрастни хора с деменция, 
Изпълнение на СМР по НПЕЕМЖС в гр. Благоевград, Монтана и с. Анево, община Сопот; 
Саниране на бл. 82, ж.к. „Дружба 1”, гр. София; Саниране на бл. 11, ж.к. „Гевгелийски“, 
гр. София и др.“ 

Прочита и анализа на така представената за лицето информация обосновава 
за пореден път (както и при разгледаните по-горе трима експерти) мнението на 
Комисията, че същата е крайно недостатъчна, за да създаде каквато и да е, а още по-
малко - безспорна увереност, че инж. Котев отговаря на обсъжданото минимално 
изискване за професионална компетентност (и в частност – специфичен опит като 
критерий за технически и професионални способности) да е придобил опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Това ѝ заключение се дължи на обстоятелството, че от неясното посочване 
„професионален опит на обекти ……“ трудно би могло да бъде определено 
отношението именно на инж. Котев към изпълнението на въпросните обекти и преди 
всичко, дали това отношение се изразява в осъществяването на контрол на 
качеството на влаганите строителни материали и продукти и съответствието им с 
нормите за безопасност при изпълнение на всеки отделен от обектите, едновременно 
с което, несъмнено е и обективно невъзможно да се приеме, че експертът отговаря на 
това от условията за допустимост, одобрено в Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие. 

Недоказаността на съответствие със същото това изискване следва не само 
от липсата на референция в какво свое качество инж. Котев е придобил 
„професионален опит“ (и дали този опит не е относим единствено към признатата 
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на лицето инженерна специалност – „ССС“), но и от допуснатото за пореден път от 
страна на Участника „спестяване“ на информация досежно: 

- видовете строителни интервенции, изпълнявани на посочените обекти (в 
частност, тези от тях, които попадат под определението за „жилищни сгради“) и 
преди всичко, дали същите попадат в обхвата на една или повече от тези, изисквани 
от Възложителя - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване; 

- дали въпросните строителни интервенции обхващат и вътрешните (сградни) 
инсталации и 

- конкретните актове, с които е разрешено ползването на всеки от 
строежите/въведени са в експлоатация, за да могат същите да бъдат приети за 
„изпълнени“. 

 
На следващо място, основавайки се на извършения от нея преглед и анализ на 

останалите данни, относими към професионалната компетентност (със смисъла на 
понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на експерт Котев, Комисията 
счита, че същите не удостоверяват по недвусмислен начин, че лицето отговаря и на 
друго от минималните изисквания за експертната позиция на 
Отговорник/специалист по контрола на качеството – това, утвърдено от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от 
Указанията за участие, а именно: да притежава валиден към датата на подаване на 
офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване 
контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на 
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 
разглежданото поле на ЕЕДОП е направено абстрактно посочване, съобразно което, 
експертът притежава „Удостоверение за квалификация №…..*/12.09.2018 г. за контрол по 
качеството от ВСУ „Л. Каравелов“. 

В така направената от Участника индивидуализация на притежавания от 
инж. Котев удостоверителен документ е недвусмислено видно, че липсва деклариране 
на предметния обхват на въпросното Удостоверение и преди всичко, относим ли е 
този обхват именно към контрола върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ, който пореден пропуск в 
информацията препятства възможността на Комисията за безпристрастна и 
обективна преценка отговаря ли експерта и на това изискване, поставено от 
Възложителя като част от критерия за подбор за технически и професионални 
способности, оповестено в посочените части от Документацията по процедурата и 
следователно – известно на Участника и задължтелно за спазване от негова страна. 

 
9. От информацията, представена в многократно визираното и в предходните четири 

точки поле на т. 6,  Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП и която информация е относима към 
лицето, предложено за изпълнение на функциите на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ (определян от Участника като: „Специалист по здравословни и 
безопасни условия на труд“) – инж. Валентина Цветкова, Комисията за пореден път е в 
невъзможност да придобие ясна увереност по отношение придобит от предложения 
експерт специфичен опит, който съобразно изискванията за тази именно експертна 
позиция трябва да е като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 
изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на 
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Участника и на одобреното за целите на настоящата процедура изискване, 
обективирано в Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие. 

Конкретните данни, изложени от самия Участник и предпоставили така направеното 
от Комисията заключение, се заключават в направеното в ЕЕДОП посочване, че експертът 
има „опит като технически ръководител и Длъжностно лице по ЗБУТ на обекти: 108-мо 
СОУ „Н. Беловеждов“, гр. София; ОДЗ „Юрий Гагарин“, гр. Годеч; Изпълнение на СМР по 
НПЕЕМЖС в гр. Благоевград – III-ти етап, бл. 71, 72, 73; Изпълнение на СМР по 
НПЕЕМЖС в гр. Благоевград - IV-ти етап - бл. 63, 64, 65; Многофамилна жилищна сграда 
с адм. адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо Яворов“ №5, във връзка с реализацията на 
НПЕЕМЖС; Саниране на ЦДГ №5 „Дъга“, гр. Монтана по проект „Красива България“; 
„Дом за възрастни хора с деменция“, Изпълнение на СМР по НПЕЕМЖС в гр. Благоевград, 
Монтана и с. Анево, община Сопот и др.“ 

Липсва обаче каквато и да е, дори и минимална, относима информация 
относно: 

- вида и характера на изпълняваните строително-монтажни работи на тези 
от изброените обекти, които  по същността си са „жилищни сгради“ (или поне на 
два от тях) и дали същите тези дейности попадат в една или повече от категориите 
интервенции, алтернативно изброени в цитираното по-горе минимално изискване, а 
именно: да са за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване; 

- дали въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации на посочените многофамилни жилищни сгради; 

- какъв е съответния акт, с който е установена годността за приемането и 
ползването на минимум две от изброените жилищни сгради, с издаването на който 
акт може да се приеме, че съответния обект действително е „изпълнен“, каквото 
именно е условието, поставено от Възложителя в т. (6) на пояснението, наименовано 
„Доказване“ и следващо изискванията, обективирани в отделните шест точки на т. 
5.2. от Раздел III на Указанията за участие. 

Отчитайки множеството неясноти, следващи от непълнотата в 
предоставената от Икономическия оператор информация, Комисията счита за 
несъмнено обективно невъзможно да се приеме, че експерт Цветкова отговаря на 
условията и изискванията, одобрени от Възложителя в посочените по-горе части от 
Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата. 

 
На следващо място, по отношение на минималното изискване за  допълнителна 

професионална квалификация, поставено от Възложителя и следващо от експертната 
позиция, за изпълнението на която е предложена инж. Цветкова, в обсъжданото поле на 
ЕЕДОП е отразена следната обща, абстрактна и лишена от яснота, досежно съответствието 
ѝ с условията за допустимост информация, а именно: 

„Удостоверение за квалификация рег. №…….*/12.09.2018 г., като длъжностно лице 
по ЗБУТ“. 

Релевантна информация по отношение на: (1) предметния обхват, (2) правното 
основание за издаването на така посочения документ (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г.) или Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), както и (3) 
институцията/организацията, издала въпросното Удостоверение, в ЕЕДОП на 
Участника не е представена. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията също приема за непълна, неточна и 
недостатъчна за доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от 
Възложителя в текста на Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие. 
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10. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал, 
че разполага със Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
Стандарт ISO 9001:2008, като е индивидуализирал същия посредством неговия уникален 
номер и предметен обхват. Индивидуализирана е и организацията – издател на визирания 
документ, но липсва посочване на изискуемата и релевантна за допустимостта на 
Участника информация относно периода на валидност на обсъждания Сертификат, 
който пропуск препятства възможността на Комисията да направи обективен, достоверен и 
обоснован извод за евентуалното съответствие на „Градив“ ООД с утвърденото за целите на 
настоящето възлагане минимално изискване, въведено с критерия за технически и 
професионални способности както в Раздел VI.3., т. 3, във връзка с Раздел III.1.3., 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 
5.3. от Указанията за участие в процедурата. 

 

В допълнение на горепосоченото, следва да се обърне внимание и на факта, че 
считано от 15.09.2018 г. въпросният Стандарт, на който Участникът основава 
съответствието си с посоченото минимално изискване, поставено от Възложителя 
за целите на настоящата процедура, а именно ISO 9001:2008 е отменен и заменен със 
Стандарт ISO 9001:2015 (след изтичане на определения транзитивен тригодишен 
период, считано от 25.09.2015 г.), което обстоятелство безпорно сочи, че 
Сертификатът, на който се е позовал Икономическия оператор е бил невалиден към 
датата на подаване на офертата му. 

Нещо повече, позоваването от страна на Участника на невалиден Сертификат 
за внедрена от него система за управление на качеството, Комисията счита за 
недвусмислено видно неизпълнение на утвърденото, неоспорено и влязло в сила 
изискване на Възложителя, обективрано в горепосочените части от Документацията 
по процедурата, поставящо условието всеки един от Участниците, независимо за коя 
от двете обособени позиции участва, да има разработена, внедрена и сертифицирана 
система за управление на качеството по Стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалент, 
с предметен обхват в областта на сградното строителство, какъвто еквивалент 
един Сертификат по отменен и недействащ Стандарт определено не е.   

 
11. Аналогична с част от предходната констатация е и тази, направена от Комисията, 

досежно начина на деклариране от страна на Икономическия оператор разполагаемостта му 
със Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по Стандарт ISO 
14001:2015, която разполагаемост по същество следва да докаже евентуално съответствие 
на Икономическия оператор с друго от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, одобрено от Възложителя в текста на т. 4. в Раздел 
VI.3., като продължение на условията в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни 
ниво/а“ от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като критерий за подбор и 
в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, Икономическият оператор се е позовал на Сертификат, 
индивидуализиран с неговия уникален номер, предметен обхват и издател на 
сертифициращия Дружеството документ за екологично управление, пропускайки, обаче да 
посочи периода му на валидност. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия 

абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
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отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2018/S 
246-562690 от 21.12.2018 г. (ОВЕС, бр. 246 от 21.12.2018 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
2. Участникът следва стриктно да спази разпоредбите на чл. 40, ал. 1, т. 1 и т. 3 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (в редакциите на посочените 
разпоредби, действали към датата на откриване на процедурата), като за целта трябва да 
представи изискания му нов ЕЕДОП подписан и от двамата съдружници в „Градив“ 
ООД – както от г-н Цветан Цацев, така също и от г-жа Гергана Петрова – Цацева. 

При представяне на изискания му нов ЕЕДОП, от страна на Икономическия 
оператор стриктно следва да бъде спазено и задължението документът да е в 
електронен вид, в нередактируем pdf формат и подписан цифрово (с електронен 
подпис) от всяко едно от конкретно индивидуализираните по-горе лица. 

В случай, че е налице една или повече от хипотезите на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП 
– да се представят отделни ЕЕДОП-и, съответно подписани от посочените по-горе 
лица, при спазване на изискванията по предходното изречение. 

 
3. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 3 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 
4. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
5. За да е налице коректно, точно и пълно изпълнение на изискванията, утвърдени от 

Възложителя и оповестени по идентичен начин както в Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., 
б. „в“ от Указанията за участие, Участникът следва да представи за предложения от него 
експерт „Ръководител обект“ – инж. Стефан Мирчев, безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин, придобит от лицето 
специфичен опит като Ръководител на екип или Ръководител на обект на минимум 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 
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Едновременно, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от Възложителя в 
т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова релевантна информация, относима към специфичния опит на 
експерта, следва да се включат и недвусмислени данни и информация относно 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е било 
Ръководител обект/екип. 

 
6. По отношение на експерт „Технически ръководител“ – Атанас Атанасов, 

Участникът следва да представи данни и информация, допълващи и конкретизиращи вече 
заявените в първоначално представения от него ЕЕДОП, респ., доказващи по безспорен 
начин пълно съответствие с изискванията на Възложителя, утвърдени по идентичен начин в 
Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.2, б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата за: придобит от експерта опит като технически 
ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (6) 
от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
експерта, следва да се впишат и ясни и точни данни и информация за конкретния 
акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки отделен обект – 
жилищна сграда, при строителството на която лицето е изпълнявало функциите на 
Технически ръководител. 

 
7. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „в“ от Указанията за участие, 
Участникът следва да представи за предложения от него „Експерт по част „Електро” – 
инж. Димитър Лазев, конкретна и ясна информация, доказваща по безспорен начин 
придобит от лицето специфичен опит в извършване на дейности по част „Електро“ на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Икономическият оператор следва да впише и ясни и точни данни и 
информация относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени 
са в експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които инж. 
Лазев е извършвал дейности по част „Електро“. 

 
8. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за Участниците 

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. Славчо 
Котев притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ.  



75 
 

Едновременно, за да бъде доказано по несъмнен и безспорен начин, че същият 
този експерт отговаря и на изискването за допустимост, разписано в Раздел III.1.3., 
т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в 
текста на т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата (и имащо 
задължителен за спазване характер), в новоизискания му ЕЕДОП, Участникът трябва 
да впише релевантни данни, от които по недвусмислен начин да бъде почерпена 
безспорна информация, че инж. Котев е придобил специфичен опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи (изпълнявайки функции именно на подобна експертна позиция) на 
поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, включително и като направи ясна 
индивидуализация на конкретните актове, с които е разрешено ползването на 
обектите/същите са въведени в експлоатация. 

 
9. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на 

Участника на съответствието на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” („Специалист по здравословни и безопасни условия на 
труд“) – инж. Валентина Цветкова с одобрените и влезли в сила изисквания на 
Възложителя, разписани в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. 
„б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ и б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на 
процедурата, изисква от Участника да представи: 

(1) заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от г-жа Цветкова курс на обучение за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по 
реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.); 

(2) в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на изискания му нов 
ЕЕДОП да впише данни и информация, различни от или допълващи вече заявените в 
разгледаната по-горе аналогична декларация (ЕЕДОП), доказващи по безспорен начин 
придобит от лицето опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Икономическият оператор следва да впише и ясни и точни данни и 
информация относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени 
са в експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които инж. 
Цветкова е осъществявала функции, следващи от позицията на Координатор по 
безопасност и здраве. 

 
10. С цел доказване на съответствие с минималното изискване за технически и 

професионални способности, одобрено от Възложителя в Раздел VI.3., т. 3, във връзка с 
Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, а така също и 
в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата, Участникът трябва да 
попълни в първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП всички данни, относими и 
релевантни към евентуално притежаван от него Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, а именно: (1) 
конкретно посочване на уникалния му номер; (2) предметен обхват (3) срок на 
валидност на този Сертификат и (4) организацията – негов издател. 
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Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки, че същото е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, Комисията указва на Участника да представи 
доказателство/а, от което/които да е видно, че притежавания от него Сертификат 
касае прилагане на валиден както към датата на подаване на офертата, така и към 
момента на депозиране на допълнителните му документи Стандарт за управление на 
качеството. 

 
11. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид относителната 

идентичност на констатацията на Комисията, досежно направената от Дружеството 
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление 
на околната среда, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, „Градив“ ООД трябва да 
попълни в относимото и приложимо второ поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, всички данни, 
релевантни за така притежавания от него Сертификат, в което число и срока на 
валидност на този Сертификат. 

Освен посоченото, едновременно и ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, Комисията указва на Участника да представи в срока по чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП и заверено копие на притежавания от него Сертификат, 
посредством който Дружеството доказва съответствието си с утвърденото от 
Възложителя минимално изискване, поставено в конкретно посочените по-горе части 
от Обявлението и Указанията за участие в процедурата. 

 
 
4. „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-134/22.01.2019 г. за 

обособена позиция №2 
 
Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от Участника, Комисията констатира 
следното: 

 
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 

от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан 
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1. 

В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в 
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания 
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща 
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  

С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
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електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  

Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да 
представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му с използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на 
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата 
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на 
Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение 
за вписване на въпросната информация в поле първо на Част I от представяния от него 
ЕЕДОП. 

 
2. В Част II, Раздел „А“, последно поле на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор не е вписал необходимата индивидуализираща информация, 
относима към предмета и номера на обособената позиция, за последващото 
изпълнение на която участва.  

 
3. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
4. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
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въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
5. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие, допълвайки следното:  

„1. В качеството ни на представляващи участника и във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП, декларираме, че не сме осъждани за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 
219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс;  

2. В качеството ни на представляващи участника, декларираме, че за участника не 
са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;  

3. В качеството ни на представляващи участника, декларираме, че в настоящата 
процедура не са налице обстоятелства по чл. 101, ал. 9-11 от ЗОП;  

4. В качеството ни на представляващи участника, декларираме, че за участника не 
са налице обстоятелства по чл. 22 от ЗПУКИ“. 

Разгледана по същество, така направената от Икономическия оператор декларация 
не само, че частично покрива обхвата на въпросните основания, посочени от Възложителя 
в Документацията за участие, но и съдържа позоваване на отменени и недействащи към 
датата на подаване на офертата нормативни актове – обстоятелство, правещо същите 
ирелевантни за допустимостта на Участника в настоящата процедура. 

5.1. В контекста на гореустановеното на първо място, следва да се отбележи, че от 
страна на Участника не са съобразени и не са спазени изискванията, обективирани от 
Възложителя в Раздел III „Изисквания към участниците в процедурата“, т. 2.1.2.4. и 
т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите 
на чл. 54, ал. 1 т. 6 от ЗОП и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), по ясен и неподлежащ на 
тълкуване начин е указал следното:  

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 
Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки Участник, за 
когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е 
установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 
и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен“. 
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В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен 
начин, на стр. 24 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в 
цвят и с троен знак за привличане на вниманието е поставил следното пояснение, съобразно 
което: „!!! Липсата, спрямо Участника на основанията ..…………, както и липсата на 
извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 
от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични 
национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – 
чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна система 
еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща 
програма Word)“. 

(2) „Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ (т. 2.5.2. на Раздел III 
от Указанията за участие). 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираното изисквание, Възложителят е указал и съответното поле на 
ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата спрямо конкретния 
Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а именно: „!!! 
Липсата на обстоятелства по …… т. 2.5.2. се декларира чрез попълването на Част 
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП“ (стр. 27 от Указанията за участие). 

 

От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г 
на ЕЕДОП ........., предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. са 
посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за 
задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2., Възложителят е въвел 
специфични национални основания за изключване от участие в процедурата, с оглед което, 
в този конкретно Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в word формат - по обр. №1“ 
(какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Икономическият оператор трябва да 
декларира и дали: 

- са налице или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 
1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

- са налице или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)“. 

- са налице или не спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване от страна и на този Участник, 
посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в първото от 
полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се 
подчертае и обстоятелството, че така визираните изисквания, освен въздигнати от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основания за отстраняване, са 
такива и по силата на посочените по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП, във връзка с  чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, ал. 3, чл. 63, ал. 1, ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона за 



80 
 

трудовата миграция и трудовата мобилност, както и на чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което 
и предвид констатираните пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е 
препятствана възможността на настоящия помощен орган за обективна и реална 
преценка съответства ли Участникът на поставените условия за лично състояние. 

 
5.2. На следващо място, прави впечатление, че при деклариране липсата на 

основанията за отстраняване по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), Управителите на Икономическия оператор са направили 
волеизявление, съобразно което (както бе цитирано и по-горе), за представляваното от тях 
Дружество „не са налице обстоятелства по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици“. 

Във връзка с така направената от нея констатация, Комисията намира за необходимо 
да се посочи, че съобразно действащата редакция на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, в сила от 
01.07.2016 г., „свързаността“ с Дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, не попада в обхвата на забранителните разпоредби на 
Закона и не е пречка за участие в обществени поръчки.  

Вместо това, обаче, в същата тази норма законодателят е възприел като абсолютно 
основание, предпоставящо невъзможността на един стопански субект да участва и 
да печели обществени поръчки, неговата зависимост, под формата на контрол, 
осъществяван пряко и/или косвено от Дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 

 

Колкото до последната декларация, обективирана в полето на Част III, Раздел „Г“ на 
разглеждания ЕЕДОП, според която за Дружеството „не са налице обстоятелствата по чл. 
22 от ЗПУКИ“, следва да се посочи, че въпросния Закон в неговата цялост е отменен, 
считано от 19.01.2018 г. (ДВ бр. 7 от същата дата), поради която именно причина така 
направената декларация се явява напълно нерелевантна за допустимостта на 
Икономическия оператор, с оглед поставените от Възложителя изисквания, относими за 
настоящето възлагане. 

 
6. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 3 (2) от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна 
регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), 
поддържан от Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен регистър 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен, и при условията на взаимно 
признаване) за изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на 
възлагане с настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), 
Участникът, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на 
Централния професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за 
изпълнение на обекти от първа група, строежи от трета до пета категория по 
смисъла на ПРВВЦПРС. 

 

Липсва обаче дори и минимална конкретизация на притежаваното от 
Дружеството Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС – не е представена 
никаква информация, досежно конкретния номер на удостоверителния документ, 
нито данни, относими към срока на валидност на въпросното Удостоверение. 

Така установеният пропуск по съществото си представлява неизпълнение на 
указанието на Възложителя, поставено като пояснение след т. 3 (2) в Част III от 
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Указанията за участие, наименовано „Доказване“ съобразно което: „При подаването 
на офертата си, независимо за коя от обособените позиции участва, Участникът 
декларира съответствие с този от критериите за подбор и поставеното с него 
минимално изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, само като попълва изискуемата информацията в Част IV „Критерии за 
подбор“, Раздел А „Годност“, поле първо ...... на представения от него Единен европейски 
документ за обществени поръчки, включително и представяйки информация, относно: (1) 
документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на 
документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна 
част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; 
групата и категорията/ите строеж/и). 

 
7. В полето на т. 5 от Раздел „Б“, Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, Участникът е 

декларирал, следното, цитирано дословно: „600 000 лв. Застрахователна полица № …….* – 
Уника АД, срок на валидност - 16.12.2019“. 

Недвусмислено видно от цитираната декларация на Участника е обстоятелството, че 
същата не дава каквато и да е ясна и съответстваща на изискванията на Възложителя 
информация, досежно качеството, в което Икономическият оператор е застраховал 
своята професионална отговорност. 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от Участника 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2.2. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на т. 
4.2.2. от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея за пореден път е налице обективна 
невъзможност да приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП.  

Нещо повече, стриктния прочит на условията за участие в процедурата, одобрени от 
Възложителя и разписани в Указанията за участие, сочи на несъобразяване от страна на 
„Пикси строй“ ООД още и на изискването, ясно разписано като т. (3) в текста на 
пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо т. 4.2. в Раздел III на същия този 
документ, съобразно което: „При подаването на офертата си, Участникът декларира 
съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово 
състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле второ 
(когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП) ................ Във визираното поле следва да се 
предоставят данни и информация относно: ………….; (3) професионалната дейност, 
която е предмет на застраховката …“. 

  
8. В представения от него в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) от ЕЕДОП списък, имащ за 

цел доказване на опита му в изпълнението на сходни с предмета на възлагане по обособена 
позиция №2 строителни дейности, Участникът се е позовал и е вписал 6 (шест) броя обекта, 
сочени за изпълнени от него в референтния за процедурата петгодишен период, считано от 
датата на подаване на офертата. 

При направен преглед по същество на декларираните от самия Участник факти и 
обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за подбор, 
утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1 от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата и в резултат от съответния неин обстоен анализ на представените 
доказателствени данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на Участника 
строителство, намира за установено следното: 

8.1. Изпълняваните от Дружеството строителни дейности, посочени под №1, №2, 
№3, №5 и №6, са на обекти, които не могат да бъдат определени като „сходни“ с 
предмета на обособена позиция №2, съобразно дефиницията за сходност, разписана от 
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Възложителя в цитираните в предходния абзац отделни части от Документацията по 
процедурата (Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 
5.1. от Указанията за участие). 

За да обоснове това си заключение, Комисията взе предвид следните, предоставени 
от самия Икономически оператор данни: 

 
8.1.1. Първото, декларирано като изпълнено от „Пикси строй”  ООД „сходно“ с 

предмета на обособена позиция №2 строителство, включва: „Топлинно и хидроизолиране на 
покрив на ОДЗ №50 „Зайчето Куики“, гр. София, район „Възраждане“. 

 

Отчитайки вида на посочения строеж, на който са изпълнявани визираните 
строителни интервенции, Комисията намира, че така индивидуализирания обект на 
строителство – обединено детско заведение (респ. и дейностите, изпълнени на него) 
не може да бъде квалифициран като „сходен“ с предмета на обособена позиция №2, 
съобразно разписаната от Възложителя дефиниция за сходност, а именно: изпълнение 
на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи кумулативно следните дейности: 
(1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) 
подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни 
инсталации, предвид обстоятелството, че обединеното детско заведение по вид е 
обект на социалната инфраструктура по смисъла на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, имащ 
образователно предназначение. 

 
8.1.2. Посочените под №2 и №3 строителни обекти са аналогични като вид на 

този, описан в предходната точка, с оглед което Комисията квалифицира и тях като 
несъответстващи (несходни) с предмета на настоящата обществена поръчка в 
частта ѝ по обособена позиция №2, по причина на това, че по вид не са жилищни 
сгради, а обекти на социалната инфраструктура с образователно предназначение.  

Обективна предпоставка за така направеното от него заключение, настоящият 
помощен орган намира в следните, декларирани от Участника данни: 

- като предмет на изпълнените от него строителни интервенции от обхвата на 
договор №2 (индивидуализиран с конкретен номер и дата на сключване с Район 
Възраждане – СО), Икономическият оператор е посочил: „Основен ремонт на дървена 
носеща конструкция и топлинна изолация на таван на 67 ОУ „Васил Друмев“, докато 

- по отношение на изпълнения от него договор, поставен под №3 в списъка от т. 1а) 
на Раздел „В“ в  Част IV на разглеждания ЕЕДОП, е вписана следната лаконична 
информация: „Саниране на фасадни стени на корпус 1 и корпус 2, ОДЗ 120”, гр. София“. 

 

Видно от дословно цитираната информация, разписана от Участника в относимото 
за това поле на неговия ЕЕДОП, изпълнените от Дружеството дейности са на обекти, които 
отново не попадат в предметния обхват, определен от Възложителя като „сходен“ с 
предмета на възлагане по обособена позиция №2, която „сходност“, както вече бе 
посочено и по-горе е ясно и еднозначно дефинирана като пояснение към минималното 
изискване, поставено по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението 
за  поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие и се изразява в 
следното: „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета 
на настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се 
разбира: изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи 
кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; 
(2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или 
монтаж на вътрешни сградни инсталации. 
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С цел яснота и правилно разбиране от страна на Участника изразеното от 
Комисията неприемане на изпълнените от него обекти, които по вид са обединени 
детски заведения (договор №1 и №3) и основно училище (договор №2) за „сходни“ с 
предмета на възлагане по обособена позиция №2, за изпълнението на която е подадена 
офертата му, следва да се посочи, че съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в 
текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за 
постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-
малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ“, докато всички, обсъдени и 
сочени за изпълнени от него обекти, както многократно вече беше подчертано, са 
такива, попадащи в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки 
обекти на социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи 
система за обслужване на населението в образованието. 

 
8.1.3. Описаните под №5 и №6 договори от списъка в обсъждания ЕЕДОП също са с 

предмет на възлагане и обекти на строителни интервенции, които не могат да бъдат 
определени като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, съобразно 
дефиницията за сходност, разписана от Възложителя в горецитираните части от 
Документацията по процедурата. 

Като предмет на изпълнените от него строителни интервенции в обхвата на договор 
№5, Участникът е посочил „Извършване на ремонтни работи по фасадата и покрива на 
сградата на „Център за градска мобилност“ ЕАД, находяща се на адрес гр. София, бул. 
„Княгиня Мария Луиза“ №84, в която се намира дирекция „Маркетинг и стопанска 
дейност“, сграда „Б“, а на договора, поставен под №6 – „Извършване на ремонтни работи 
и реконструкция на сграда, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД, 
находяща се на адрес гр. София, пл. „Възраждане“ №1“, при това, без каквато и да е 
ясна конкретизация в какво точно се изразяват извършените от него работи по 
„ремонт и реконструкция“ на визираните обществени, а не жилищни сгради. 

 
8.2. Що се касае до единствения, деклариран от Участника като изпълнен от него 

обект, който попада в обхвата на многократно цитираното по-горе условие да е жилищна 
сграда, настоящият помощен орган констатира, че същият е представен по следния 
лаконичен, общ и крайно абстрактен начин, а именно: „Еднофамилна жилищна сграда в 
с.Байлово“, община Горна Малина, Софийска област“.  

В допълнение са посочени само Инвеститора на строежа и стойността на 
изпълнените от „Пикси строй“ ООД дейности, като Стопанският субект не е съобразил две 
от изискванията, поставени от Възложителя в едно от поясненията, следващо т. 5.1. на 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“ и по-конкретно, условията, 
поставени като т. (1) и т. (4), в резултат от което несъобразяване с тях:  

- Не са индивидуализирани конкретните строителните работи (СМР/СРР), 
които са изпълнени от „Пикси строй“ ООД и следва да бъдат приети като идентични 
или сходни с предмета на настоящата поръчката, който извод, Комисията формира на база 
единствените предоставени ѝ данни за предмета на обсъжданата строителна интервенция, 
реализирана от Дружеството. Относима, точна и релевантна информация по 
отношение конкретния вид на изпълнените от Икономическия оператор строителни 
дейности, които биха могли да бъдат приети за „сходни“, в обсъждания ЕЕДОП не се 
съдържа. 

- Не се съдържат също така и данни за датата, на която е съставен 
Констативния акт за установяване на годността за приемането на строежа – обр. 15 
към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията 
намира за недоказано (към момента), от страна на Участника, че този от посочените от 
него „обекти“, може да се приеме за „изпълнен“, по причина на това, че в третата 
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забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.1. в Раздел III от Указанията за 
участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване съответствие с 
обсъжданото минимално изискване за технически и професионални способности, 
„дейностите (строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения 
строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и 
приемане на строежа от Възложителя“. 

Липсата на посочените данни, индивидуализиращи въпросния документ, 
удостоверяващ факта на предаване на описания от Участника обект като годен за 
ползване, предпоставя съответно и заключението на настоящия помощен орган за 
допуснато от страна на Икономическия оператор неизпълнение и на едно от 
изискванията, одобрено от Възложителя и разписано в друго от поясненията към т. 
5.1. в Раздел III от Указанията за участие – това, наименовано „Доказване“, съобразно 
което: „при подаването на офертата си, Участникът декларира .................... (4) датата, 
на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ).  

 
9. За експерта, определен от Икономическия оператор за изпълнение на функции 

като „Ръководител обект“ – инж. Иван Лозански, в полето на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
представения от Дружеството ЕЕДОП е декларирано, че експертът е „Магистър 
строителен инженер“, като в допълнение е направена индивидуализация единствено на 
номера, годината и издателя на притежаваната от него диплома за висше образование.  

Не е предоставена обаче абсолютно никаква информация за съответно 
признатата на г-н Лозански специалност, който пропуск, допуснат от Участника се 
приема от настоящия помощен орган за съществен по причина на това, че води до 
препятстване възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства 
ли експерта на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
предложеният Ръководител обект да има придобита специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или 
еквивалентна, което обстоятелство пък сочи на неизпълнение на условието, 
утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., 
б. „а“ от Обявлението за поръчка, утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.2.1, б. „а“ от Указанията за участие.  

 

Логично следствие от така допуснатия пропуск в информацията и неяснотата 
по отношение на притежаваната от експерта специалност е и породената за 
настоящия помощен орган невъзможност за безусловно възприемане, че вписаните в 
ЕЕДОП данни досежно придобития общ професионален опит на експерта, са 
относими и достатъчни за доказване съответствието му и с второто от 
минималните изисквания, въведено в текста на буква „б“ на т. 2.1. от Раздел III.1.3. на 
Обявлението за поръчка, обективирано аналогично и в Раздел III, т. 5.2.1, б. „б“ от 
Указанията за участие. Безспорно е обективно невъзможно да се извърши 
безпристрастна преценка дали експертът е придобил минимум 5 г. професионален 
опит по признатата му специалност, при все че същата тази специалност е неясно 
каква е. 

 

Видна на следващо място е и липсата на доказано съответствие с изискването за 
придобит от страна на лицето опит като ръководител на екип или ръководител на 
обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
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преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Основание за така направения от нея извод, Комисията намира в данните и 
информацията, декларирани от самия Участник в същото това поле на Част IV, Раздел „В“, 
т. 6 от ЕЕДОП, съобразно които специфичния опит на г-н Лозански е следният, цитиран 
буквално и дословно: 

„Ръководител на следните завършени обекти:  

- „Топлинно и хидроизолиране на покрив на ОДЗ №50 „Зайчето Куики“; 

- „Основен ремонт на дървена носеща конструкция и топлинна изолация на таван 
на 67 ОУ „Васил Друмев“;  

- „Саниране на фасадни стени на корпус 1 и корпус 2, ОДЗ 120”;  

- „Еднофамилна жилищна сграда в с. Байлово“;  

- „Извършване на ремонтни работи по фасадата и покрива на сградата на 
„Център за градска мобилност“ ЕАД;  

- „Извършване на ремонтни работи и реконструкция на сграда, собственост на 
„Център за градска мобилност“ ЕАД“. 

 

Недвусмислено видно от цитираното съдържание на направеното представяне 
на специфичния професионален опит на експерта, е обстоятелството, че с 
изключение на четвъртия (еднофамилна жилищна сграда в с. Байлово), нито един от 
останалите изброени обекти не съответства видово с цитираното по-горе 
минимално изискване, поставено от Възложителя, по причина на това, че 
осъществяваното от инж. Лозански ръководство при изпълнението на визираните 
строителни дейности не е  по  отношение на жилищни сгради и вътрешните им 
сградни инсталации, а спрямо такива на социалната инфраструктура с 
образователно предназначение (ОДЗ №50; 67мо ОУ и ОДЗ №120) и на конкретно 
посочена обществена сграда (тази на „ЦГМ“ ЕАД). 

С цел яснота и правилно разбиране мотивите на Комисията за неприемане на 
посочения опит на експерта като съответен на обсъжданото минимално изискване, 
одобрено за позицията на „Ръководител обект“, следва да се посочи и нормативно 
правената в отделните дефиниции в текстове на § 5 от ДР на ЗУТ „диференциация“ 
между отделните видове сгради, а именно: 

Съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на 
ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои 
от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната 
застроена площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за изпълнени от експерта 
обекти, са такива, попадащи в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на 
ЗУТ, бидейки обекти на социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, 
формиращи система за обслужване на населението в администрацията на 
държавната и местната власт и в образованието. 

 

На следващо място, недоказаността на изискуемия специфичен опит на 
експерта се дължи и на това, че дори и по отношение на единствения от 
обсъжданите обекти, който по характера си попада в определението за жилищна 
сграда (тази, индивидуализирана само с местонахождението ѝ – с. Байлово), 
Участникът е „пропуснал“ да предостави данни и информация, които Възложителят 
е определил в Указанията за участие като имащи не само съществено значение за 
удостоверяване на въпросния специфичен опит, но и като задължително необходимо 
съдържание на декларираните от Участниците в процедурата факти и 
обстоятелства. 

Конкретните изисквания, които Комисията счита, че не са спазени от страна 
на Икономическия оператор се изразяват в следното: 
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В пояснението, следващо минималните изисквания, одобрени от Възложителя 
в шестте поредни точки на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, 
наименовано „Доказване“, в максимална степен ясно и разбираемо е обяснено, че „При 
подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 
поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само 
посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, 
Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави 
данни и информация относно: ……… (6) специфичен професионален опит - 
индивидуализация на строежите, изпълняваните на тях дейности и конкретните 
актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 
обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 

Установимо по несъмнен и недвусмислен начин от дословно направеното по-
горе цитиране на данните, представени от Участника и относими към опита като 
ръководител на предложения от него експерт, е обстоятелството, че по отношение 
на този от изброените „завършени обекти“ (попадащ в определението за жилищна 
сграда) не е представена никаква относима, ясна и релевантна информация по 
отношение конкретния вид строителни интервенции, осъществявани на посочената 
сграда, при изпълнението на която Участникът би следвало да е бил Ръководител 
обект. 

Поради тази именно липса на прецизност в детайлите, за настоящият 
помощен орган остава неясно дали изпълняваните на обекта дейности касаят 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, каквото изискване е поставено от Възложителя както в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата.  

Едновременно с посоченото, неясен е и конкретния акт, с който единствения 
„сходен“ обект е въведен в експлоатация (при все, че в одобреното от Възложителя 
изискване е поставено условие същите да са минимум два). 

Тази поредна липса на предоставена релевантна информация, Комисията 
намира за друг пропуск, не по-малко съществен от предходно обсъдените, който на 
самостоятелно основание предпоставя за нея невъзможност за обективна и 
безпристрастна преценка съответства ли инж. Лозански на поставеното от 
Възложителя условие за допустимост, относимо към обсъжданата експертна 
позиция, а именно: определеният за заемането ѝ експерт да има опит като 
ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта, 
т.е., такива, които са не само завършени, но за тях е издаден и съответен акт за 
установяване годността за приемането и ползването им по предназначение. 

 

В обобщение на гореизложеното, Комисията счита, че спрямо обсъждания 
експерт, предложен за „Ръководител обект“ не е доказано съответствие с 
минималното изискване, поставено от Възложителя в текста на т. 2.1., б. „в“, Раздел 
III.1.3. от Обявлението за поръчка, одобрено с идентичното съдържание и в Раздел III, 
т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, а именно: да има опит като 
ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 
10. От информацията, представена в относимото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV 

на ЕЕДОП, касаеща лицето, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите 
като „Технически ръководител“ – инж. Александър Петков, Комисията е в 
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невъзможност да получи ясна увереност досежно придобит от посочения експерт 
опит като технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на 
Участника на одобреното за целите на настоящата процедура изискване в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за участие. 

Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията 
заключение се изразяват в следното: 

При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за г-н Петков се установява, че той е 
строителен инженер, с призната образователно-квалификационна степен „магистър“ от 
ВСУ „Л. Каравелов“ – гр. София. 

Досежно натрупания от лицето специфичен опит като Технически ръководител при 
изпълнение на обекти – сградно строителство е посочено следната крайно абстрактна, 
лаконична и неконкретна итформация, цитирана напълно дословно:  

„Технически ръководител на следните завършени обекти:  

- „Еднофамилна жилищна сграда в с. Байлово“;  

- „Саниране на фасадни стени на корпус 1 и корпус 2, ОДЗ 120”; 

- „Извършване на ремонтни работи и реконструкция на сграда, собственост на 
„Център за градска мобилност“ ЕАД“. 

Прочита на така представената от Икономическия оператор информация по 
напълно недвусмислен начин показва идентичността на съдържащи се в нея пропуски, 
спрямо тези, обсъдени по отношение на предходния експерт, предвид това, че 
направения от Дружеството опит за доказване специфичния опит на инж. Петков е 
посредством два (от общо трите изброени) от обектите на строителство, за които 
Комисията вече имаше възможност (в т. 8.1.2., 8.1.3. и т. 9 по-горе) в един или друг 
контекст да изложи аргументи, че бидейки обекти на социалната инфраструктура с 
обществено и образователно предназначение, същите не са релевантни за доказване 
опит на обсъждания експерт в техническото ръководство при изпълнение на 
СМР/СРР на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, което 
заключение сочи, че и спрямо този експерт не е доказано, че е придобил опит в 
изпълнението на строителни интервенции на посочения вид обекти на сградното 
строителство. 

 

Що се касае до единствения от гореизброените обекти, който по 
предназначението си  съответства на изискването да е „жилищна сграда“ – този в с. 
Байлово, Комисията, основавайки се на идентични доводи, с тези обосновани досежно 
предходния експерт, счита, че липсват достатъчно безспорни и недвусмислени данни, 
от които да почерпи информация за това дали: 

- изпълняваните на обекта строителни дейности попадат в една или повече от  
видовете интервенции, поставени в цитираното по-горе минимално изискване, а 
именно: да са за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване; 

- въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации; 

- за обсъжданият обект е издаден съответен акт за установяване годността за 
приемането и ползването му, с което обектът да са квалифицира като „изпълнен“. 

Така установеният от нея пореден пропуск на Участника, формира извода на 
Комисията, че той не само, че не е изпълнил условието, утвърдено от Възложителя по 
идентичен начин в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.2., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за участие, но е 
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допуснато несъобразяване от негова страна и с условието, обективирано в 
пояснението, следващо цитираното изискване и наименовано „Доказване“, съобразно 
което „при подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си ..... 
посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, 
Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави 
данни и информация относно: ……… (6) специфичен професионален опит - посочване на 
строежа/жите и конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са 
в експлоатация, предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 

11. За предложения експерт по част „Електро” – инж. Николай Гелишев, в т. 6 на 
Раздел „В“ от Част IV на обсъждания ЕЕДОП, Участникът декларативно е представил 
следната информация, относима към придобитата от лицето професионална компетентност 
(по смисъла на понятието, вложено в дефиницията на §2, т. 41 от ДР на ЗОП), а именно: 

„Магистър/Електроинженер – Дипл. сер. ТУ-СФ № …….*/2001 г. ТУ – София. 

Професионален трудов стаж:  

Общ професионален опит - 15 години  

- от 1994 – 2003 – „Електроас” ЕООД, техн. ръководител;  

- от 2003 г. до момента - „Гелишев” ЕООД – Управител на фирмата;  

- от 2016 г. - до момента – „Пикси строй“ ООД – техн. ръководител част 
„Електро“. 

Изпълнени обекти в които лицето е участвало като Експерт по част „Електро“: 

- „Еднофамилна жилищна сграда в с. Байлово“;  

- „Извършване на ремонтни работи и реконструкция на сграда, собственост на 
„Център за градска мобилност“ ЕАД“. 

 

При анализ на така декларираните за предложения експерт данни и 
информация, Комисията приема, че със същите се доказва единствено изискуемата 
професионална квалификация, която трябва да притежава лицето, предложено за 
позицията на експерт по част „Електро“, едновременно с което счита, че не е 
доказано по безспорен начин съответствие с останалите две изисквания, касаещи 
придобит от инж. Гелишев професионален опит – както такъв по признатата му 
специалност, сочена за „електроинженер“, така и изискуемия за целите на 
настоящето възлагане специфичен опит, определен конкретно за експертната 
позиция, за изпълнението на която  е определено лицето. 

 Конкретните мотиви за така изтъкнатите свои заключения, Комисията 
основава на следните, установени от нея факти, а именно: 

 

(1) На първо място, Комисията счита, че от информацията, представена за  
професионалния опит на експерта, реално е невъзможно да се определи конкретния 
времеви период, в който той е изпълнявал функции, присъщи на признатата му 
специалност „електроинженер“, с оглед следното: 

- видно от декларацията, съдържаща се в ЕЕДОП на „Пикси строй“ ООД, за 
времевия период от 1994 г. до 2003 г., инж. Гелишев е работил в „Електроас” ЕООД 
като технически  ръководител, без обаче да са релевирани каквито и да е данни 
досежно вида на обектите, респ. конкретните строителни интервенции, при 
изпълнението на които лицето  би следвало да е упражнявало техническо 
ръководство и преди всичко – относими ли са те към признатата му специалност 
„Електроинженер“; 

- следващият период, определен за времето „от 2003 г. – до момента“, в който 
се сочи, че експертът е Управител на собственото си дружество с ограничена 
отговорност, Комисията счита за несъмнено ирелевантен за доказване придобит от 
лицето професионален опит по признатата му специалност, по причина на това, че 
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обстоятелството, че едно лице е назначено на длъжност „Управител“, указва, че от 
същото се изисква да „управлява“ конкретното Дружество и поради своето естество 
длъжността не включва в съдържанието си осъществяването на чисто експертни 
функции, т. е. от факта, че едно лице е Управител на дадено Дружество, може да се 
направи извода, че същото има управленски опит, но не и професионален експертен 
опит в конкретна сфера на обществени отношения, изискваща специфична 
компетентност, каквато в случая е изискуемата негова експертиза като 
„електроинженер“; 

- що се касае за последния времеви диапазон, неясно индикиран с израза „от 2016 
г. – до момента..“, настоящият помощен орган държи да обърне внимание, че 
цитираната абстракция би могла да означава както „от 01.01.2016 г. до 21.01.2019 г.“ 
(момента на подаване на офертата на Участника), така и „от 31.12.2016 г. до 
21.01.2019 г.“, или всеки друг възможен период в обхвата на въпросните календарни 
години. Недвусмислено видно от посочения пример е, че извън обхвата на нормативно 
установените задължения на Комисията е да преценява кой и какъв времеви диапазон 
да приеме като доказан опит на експерта. Също така, превишаване на делегираните ѝ 
от Възложителя правомощия би било да тълкува неясно и неструктурирано 
представената от страна на Участника информация, относима и касаеща 
професионалния опит на предлагания от него експерт.    

 

Що се касае до следващите данни, касаещи двата конкретно посочени обекта, 
при изпълнението на които се твърди, че инж. Гелишев е „участвал като експерт по 
част „Електро“, по причина на това, че по отношение на нито един от въпросните 
обекти не е посочен конкретен времеви период на изпълнение, Комисията счита, че и 
от тях, дори и по индуктивен път не би могла да приеме за доказан професионалния 
опит на експерта по придобитата от него специалност – „Електроинженер“.  

 

С оглед изложеното, Комисията счита, че е несъмнено видна липсата на 
доказано съответствие на експерт Гелишев с второто от минималните изисквания 
за позицията на експерт по част „Електро”, разписано както в Раздел III.1.3., т. 2.4., 
б. „б“, така също и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата. 

 
(2) На второ място, цитираната по-горе информация за специфичния опит на 

експерта, съдържаща крайно лаконичното индикиране на две сгради (само първата от 
които жилищна), при изпълнението на които се твърди, че инж. Гелишев е 
„участвал“ като експерт по част „Електро“, обосновава мнението на настоящия 
помощен орган, че същата е недостатъчна, за да създаде каквато и да е, а още по-
малко - безспорна увереност, че лицето отговаря и на последното от минималните 
изисквания за професионална компетентност, поставено като част от критерия за 
технически и професионални способности, а именно: придобит от него специфичен 
опит в извършване на дейности по част „Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации.   

Застъпвайки същите доводи и аргументи, както и спрямо неприемането за 
доказан специфичния опит на предходните двама експерти, по причина на това, че 
само пърият от двата обекта е жилищна сграда, а вторият – обществена, 
настоящият помощен орган приема, че и спрямо този експерт не е доказано, че е 
придобил опит в изпълнението на строителни интервенции на посочения вид обекти 
на сградното строителство, вкл. и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Напълно аналогично както и при обсъдените по-горе лица от инженерно-
техническия състав на Участника, цитираното минимално изискване, относимо към 
специфичния опит на експерта не е доказано и от гледна точка на другото от 
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съдържащите се в него условия, а именно това, въпросните обекти (минимум два) да 
са изпълнени, т.е. изпълняваните на тях дейности да са завършени, което да е 
удостоверено с конкретен акт, с който е разрешено ползването им/въведени са в 
експлоатация. 

Аналогични съответно са и мотивите на Комисията по отношение на това, че 
при представянето на изискуемия опит и на този експерт не е спазено и условието, 
обективирано в пояснението, следващо текстовете на т. 5.2. в Раздел III от 
Указанията за участие  и наименовано „Доказване“, съобразно което „При подаването 
на офертата, Участникът декларира съответствието си ..... посредством попълване на 
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 
професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави данни и информация 
относно: ……… (6) специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и 
конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, 
предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 

В обобщение, Комисията формира и крайния си несъмнен извод, че е 
категорично обективно невъзможно да се приеме, че лицето отговаря и на условието, 
одобрено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
обективирано със същото съдържание и в текста на т. 5.2.4., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата. 

 
12. В обсъжданото релевантно поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от представения 

ЕЕДОП на „Пикси строй“ ООД, спрямо лицето, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от позицията на „Отговорник/специалист по контрола на 
качеството“ – инж. Николай Георгиев е декларирано, че е придобил опит, изпълнявайки 
функциите на такава именно позиция (отговорник по контрола на качеството) на следните 
„завършени“ обекти:  (1) „Топлинно и хидроизолиране на покрив на ОДЗ №50 „Зайчето 
Куики“ и (2) „Основен ремонт на дървена носеща конструкция и топлинна изолация на 
таван на 67 ОУ „Васил Друмев“. 

 
Видно от цитираното крайно общо представяне на специфичния опит, придобит от 

предлагания от Дружеството експерт, Комисията намира, че въпреки изразената от 
Икономическия оператор убеденост, че визираните обекти са „завършени“, липсват 
каквито и да е безспорни доказателства в подкрепа на тази му декларация. Така 
направеното от настоящия помощен орган заключение предпоставя и извода, че е налице 
несъобразяване от страна на Участника с указанието, дадено от Възложителя, досежно 
начина на деклариране на притежавания от експерта специфичен опит, съдържащо се като 
пояснение след т. 5.2. от Указанията за участие и наименовано „Доказване“. Съобразно 
въпросното пояснение „При подаването на офертата, Участникът декларира 
съответствието си с така поставеното минимално изискване за технически и 
професионални способности, само посредством попълване на изискуемата информация в 
Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 
от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: …….. (6) специфичен 
професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация……..“. 

От друга страна, по причина на това, че целият деклариран опит на инж. Георгиев 
като „отговорник по контрола на качеството“ е на сгради на социалната инфраструктура 
с образователно предназначение, които вече бяха обсъдени в различен контекст по-горе 
(т. 8.1.2. и т. 9), Комисията застъпва същото, изразено вече от нея становище, че и за този 
експерт не е доказан изискуемия специфичен опит при изпълнението на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта, които по вид трябва да 
съответстват на условието да са жилищни сгради и вътрешните им (сградни) 
инсталации. 
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Нещо повече, направеният от Комисията анализ на предоставените от Участника 
данни (цитирани по-горе) за специфичния професионален опит, придобит от предлагания 
от него експерт, обосновава и  несъмненото по нейно мнение заключение, че липсата на  
каквато и да е информация, досежно вида на строителните интервенции, 
изпълнявани на всеки от тези два обекта е пропуск, който се приема от настоящия 
помощен орган за изключително съществен, по причина на това, че води до 
препятстване възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства 
ли инж. Георгиев на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
относимо към обсъжданата експертна позиция, а именно: определеният за заемането 
ѝ експерт да има опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение 
на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 

Отчитайки така установеното „спестяване“ от страна на Участника на 
минимално необходима информация, Комисията е в пълна невъзможност да извърши 
обективна и безпристрастна проверка за съответствието на офертата с одобрените 
от Възложителя минимални изисквания за професионална компетентност на 
обсъждания експерт и то по начин, че да бъдат спазени принципите за 
равнопоставеност, предвид което и на база направените констатации за реална липса 
на релевантна информация за специфичния професионален опит на предложеното от 
Участника лице, определено за заемане на експертната позиция на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“, Комисията приема, че по 
отношение на инж. Георгиев не е доказано съответствие  с едно от минималните 
изисквания, поставени от Възложителя за заемане на обсъжданата експертна 
позиция, за която е предложен, а именно: това, съдържащо се в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, а също и 
в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие. 

 
13. Данните, вписани в полето на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на разглеждания 

ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от експертната позиция на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ – Георги Христов, Комисията счита, че съдържат пропуски, 
непълноти и несъответствия с изискванията и условията за допустимост, утвърдени 
от Възложителя, които водят до липса на съответствие на така предлагания 
експерт с всичките три кумулативно изискуеми условия за допустимост, 
обективирани по идентичен начин както в текстовете на Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „а“ 
– б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в тези на Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ – б. „в“ 
от Указанията за участие, основания за което си заключение настоящият помощен 
орган намира в следното: 

 
(1) При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за г-н Христов се установява 

твърдение, че той има висше образование и образователно-квалификационна степен 
„магистър“, без каквато и да е индиция за учебното заведение, в която е придобита тя. 
Едновременно с посоченото и по причина на това, че Участникът е „спестил“ 
необходимите данни не само за образователната институция, която би следвало да е 
завършил, за да придобие въпросната „магистърска степен“, но и тези досежно 
признатата на експерта специалност и придобита от него професионална 
квалификация, Комисията счита, че е безспорно видна невъзможността ѝ за 
независима и обективна преценка съответства ли обсъжданото лице на първото от 
изискванията, поставени в цитираните части от документацията, а именно: да има 
придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 
2 от ЗУТ, или еквивалентна. 
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Така установената липса на предоставена от Участника информация по 
несъмнен начин сочи и на несъобразяване от негова страна с едно от ясно дадените от 
Възложителя указания в частта, наименована „Доказване“ и следваща визираните 
изисквания от Указанията за участие. Съобразно въпросното условие „При подаването 
на офертата, Участникът декларира съответствието си с така поставеното минимално 
изискване за технически и професионални способности, само посредством попълване на 
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 
професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави данни и информация 
относно: ………… (3) професионалната квалификация на експертите, съгласно 
информацията, съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за 
придобито образование - номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, 
издало дипломата; професионалната квалификация, записана в дипломата; 
образование - вид образование/образователно-квалификационна степен и специалност“. 

Логично следствие от некоректността и непълнотата в предоставяната 
информация е и заключението на настоящия помощен орган, според което е не само 
неприемливо, но е и недопустимо спрямо останалите Участници да се толерира 
подобно некоректно изпълнение на поставените от Възложителя изисквания като се 
кредитира достоверността на посочената в тях непълна и невъзможна за проверка 
информация. 

 
(2) На следващо място, прави впечатление, че в разглежданото поле на ЕЕДОП е 

направено посочване на данни и информация, които имат идентично смислово 
съдържание с тези, посочени за всеки от предходните четирима експерти 
(Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по част „Електро“ и 
Отговорник/специалист по контрола на качеството).  

Въпросните данни, цитирани дословно са както следва: 

„Кординатор по ЗБУТ на следните завършени обекти:  

- „Топлинно и хидроизолиране на покрив на ОДЗ №50 „Зайчето Куики“;  

- „Основен ремонт на дървена носеща конструкция и топлинна изолация на таван 
на 67 ОУ „Васил Друмев“;  

- Извършване на ремонтни работи по фасадата и покрива на сградата на „Център 
за градска мобилност“ ЕАД;  

- „Саниране на фасадни стени на корпус 1 и корпус 2, ОДЗ 120”. 
 

Прочита и анализа на така представената за експерта информация обосновава 
мнението на настоящия помощен орган, че същата е крайно недостатъчна, за да 
създаде безспорна увереност, че г-н Георги Христов отговаря и на второто от 
горепосочените минимални изисквания – това за придобит специфичен опит като 
елемент от утвърдения от Възложителя критерий за технически и професионални 
способности, а именно: опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

Този си краен извод, Комисията основава на обстоятелството, че от общото и 
абстрактно посочване, че експертът има „специфичен опит“ на горепосочените 
четири сгради, без нито една от тях да е „жилищна“ (предвид на това, че три са с 
образователно предназначение, а четвъртата - такава за обществено ползване) и без 
яснота досежно това: 

- дали изпълняваните строително-монтажни работи на всеки от визираните 
обекти попадат в една или повече от категориите дейности, алтернативно изброени 
в цитираното по-горе минимално изискване, а именно: да са за изграждане/ново 
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строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване; 

- дали въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации на посочените сгради; 

- какъв е съответния акт, с който е установена годността за приемането и 
ползването на конкретната жилищна сграда и с издаването на който акт може да се 
приеме, че обектът (макар и в случая никой от тях да не е съответен) действително е 
„изпълнен“, каквото именно е условието, поставено от Възложителя в т. (6) на 
пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо изискванията, обективирани в 
отделните шест точки на т. 5.2. от Раздел III на Указанията за участие, 

е несъмнено обективно невъзможно да се приеме, че лицето отговаря на 
условията и изискванията, одобрени от Възложителя в посочените по-горе части от 
Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата. 

 
(3) На последно място е необходимо да се посочи и следващото, правещо 

впечатление обстоятелство – това, че по отношение на специфичното изискване за 
допълнителна професионална квалификация, поставено от Възложителя и следващо от 
експертната позиция, за изпълнението на която е предложен г-н Христов, в обсъжданото 
поле на ЕЕДОП е дадено единствено уверение, че експертът притежава Удостоверение за 
„Координатор по здравословни и безопасни условия на труд“ от 31.03.2018 г. 

Релевантна информация по отношение на: (1) конкретния уникален номер, 
посредством който въпросното Удостоверение може да бъде идентифицирано и на (2) 
срока му на валидност, в ЕЕДОП на Участника не е представена. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията също приема за непълна, неточна и 
недостатъчна за доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от 
Възложителя в текста на Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие. 

 
14. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е отбелязал, че 
разполага със Сертификат, удостоверяващ внедрена от него система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2015, като е индивидуализирал въпросния документ, 
посредством неговия предметен обхват, срок на валидност и сертифицираща организация.  

Не е посочен, обаче конкретния уникален номер на визирания Сертификат, 
който пропуск препятства възможността Комисията да направи обективен, достоверен и 
обоснован извод за съответствието на Дружеството с утвърденото за целите на настоящето 
възлагане минимално изискване, въведено като критерий за подбор както в Раздел VI.3., т. 
3, във връзка с Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3. от 
Указанията за участие в процедурата. 

 
15. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 

деклариране от страна на Участника разполагаемостта му със Сертификат за внедрена 
система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, издаден от 
независимо лице съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, която разполагаемост по същество следва да 
докаже съответствие на Икономическия оператор с друго от минималните изисквания за 
технически и професионални способности, одобрено от Възложителя в текста на т. 
4, в Раздел VI.3., във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от 
Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като критерий за подбор и в Раздел III, 
т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото, 
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с предметния му обхват, 
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период на валидност и издател документ, пропускайки, обаче да посочи конкретния 
уникален номер, индивидуализиращ притежавания от Дружеството Сертификат. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия 

абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2018/S 
246-562690 от 21.12.2018 г. (ОВЕС, бр. 246 от 21.12.2018 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
2. Икономическият оператор трябва коректно и точно да впише в последното поле 

на Част II, Раздел „А“ от изискания му нов ЕЕДОП необходимата индивидуализираща 
информация, относима към предмета и номера на обособената позиция, за 
изпълнението на която е Дружеството е подало офертата си. 

 
3. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 3 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 
4. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
5. За да се постигне от страна на Икономическия оператор точно и коректно 

спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.2.4. и т. 2.5.2. от 
Указанията за участие в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не 
спрямо Участника основанията за отстраняване, следващи от императивните забрани на 
чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и на чл. 69 от ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ 
на представяния от Дружеството нов ЕЕДОП, задължително трябва да бъдат 
вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и самостоятелни 
специфични национални основания за изключване (в това число и гореобсъдените в т. 



95 
 

5.1. от констативната част на настоящия протокол), с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо „Пикси строй“ ООД, в което число и:  

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) и 

- налице ли са спрямо Дружеството и представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество“. 

 
На следващо място, едновременно и за да бъде създадена обективна увереност за 

настоящия помощен орган по отношение съответствието на Участника с нормативните 
изисквания на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, респ., липсата спрямо него на 
основанията, предпоставящи недопустимост за участие в обществени поръчки, въведени 
със същата тази разпоредба, представяйки изисквания му нов ЕЕДОП, в същото това първо 
поле на Част III, Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка“, следва ясно и недвусмислено да се посочи контролирани ли са 
Икономическия оператор и/или неговите Управители пряко и/или косвено от 
Дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 

Колкото до декларирането на обстоятелства по чл. 22 от ЗПУКИ (отм.), предвид 
че същите са ирелевантни, поради отмяна на нормативния акт, с който се въвеждат, 
Участникът не следва да ги включва като част от данните и информацията, 
вписвани в обсъжданата Част на ЕЕДОП. 

 
6. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на „Пикси строй“ 

ООД с минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и 
разписано в Раздел III.1.1., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 (2) 
от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на 
представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна 
индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо 
вписването му в ЦПРС, включително като посочи и: (1) конкретния му уникален 
идентификационен номер и (2) срока му на валидност, съобразно контролния талон, 
издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като неразделна част от 
Удостоверението. 

 
7. С цел доказване по безспорен и недвусмислен начин, че за Участника 

действително е налице съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в 
Раздел III.1.2., т. 2.2. от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 4.2.2. 
от Раздел III на Указанията за участие, едновременно и ползвайки се от правната 
възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на „Пикси строй“ ООД да 
представи доказателство/а, от което/които да е несъмнено видно, че притежава 
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сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ в качеството му на строител 
за изпълнение на обекти, съответстващи на вида и категорията на строежа, обект 
на обособена позиция №2 на настоящата процедура, с покритие, съгласно чл. 5, ал. 2, 
т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 
и строителството. 

 
8.1. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че строителните дейности, посочени под №1, №2, №3, №5 и №6 от списъка, 
съдържащ се в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) от представения ЕЕДОП и изпълнени от „Пикси 
строй“ ООД на следните обекти: (1) „Топлинно и хидроизолиране на покрив на ОДЗ №50 
„Зайчето Куики“, гр. София, район „Възраждане“; (2) „Основен ремонт на дървена 
носеща конструкция и топлинна изолация на таван на 67 ОУ „Васил Друмев“; (3) 
„Саниране на фасадни стени на корпус 1 и корпус 2, ОДЗ 120“; (4) „Извършване на 
ремонтни работи по фасадата и покрива на сградата на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД“ и (5) „Извършване на ремонтни работи и реконструкция на сграда, 
собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“, са с предмет на възлагане, който 
не може да бъде определен като „сходен“ с предмета на настоящата обществена 
поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №2, в хипотеза, че Участникът не споделя и 
не е съгласен с този извод на Комисията, съответно, поддържа и твърди 
действително наличие на съответствие на офертата му с утвърдения критерий за 
подбор, допълнително следва да представи безспорни доказателства, издадени от 
трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че изпълнените от него 
строителни интервенции обхващат именно: изграждане/ново строителство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
включват кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и 
покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 

*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 
СМР/СРР не са на жилищни сгради, Участникът трябва да посочи други обекти, 
които попадат в изискуемия обхвата на цитираната дефиниция за „сходност“ в 
пълния обем на включените в нея изисквания, разписани в цитираните части от 
Обявлението и Указанията за участие. 

 
8.2. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, които е изпълнил в обхвата на посочения договор №4, 
касаещ (съобразно декларацията, вписана в Част IV, Раздел „В“,, т. 1а) от представения в 
офертата ЕЕДОП) еднофамилна жилищна сграда в с. Байлово, община Горна Малина с 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, както и за безспорност при доказване 
на съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални 
способности, „Пикси строй“ ООД трябва, при вписване на информацията в 
идентичното поле на новопредставяния негов ЕЕДОП, да: 

(1) разпише и конкретните, изпълнени от него строителни дейности, (в което 
число и техния вид) на този именно конкретен обект на строителна интервенция, на 
който основава професионалния си опит, спрямо изискванията на Възложителя и 
които, за да са относими и релевантни, трябва да включват всички кумулативно 
изискуеми СМР/СРР, указани от Възложителя; 

(2) направи ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг 
документ, с който е установена годността за приемането му, в хипотеза, че 
продължава да основава на този именно обект съответствието си с конкретно 
обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 
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Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му в т. 8.1. и т. 8.2. по-горе, 
с новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, 
следва по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Пикси строй“ ООД е 
изпълнило през референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) 
строителни дейности, които следва да са за изпълнение на една или повече от 
следните СМР/СРР: изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на точно определен вид обекти - жилищни 
сгради, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на 
стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща 
дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 
9. Участникът, с цел доказване на съответствие с условията и изискванията, 

одобрени и разписани от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2.1., б. „а“ (а косвено, посредством него – и това, посочено в б. „б“) и б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, разписани идентично и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „а“ (респ. - б. „б“) и 
б. „в“ от Указанията за участие, следва да представи данни и информация, различни от и 
допълващи вече заявените в първоначално представения негов ЕЕДОП, доказващи по 
безспорен начин придобити от предложения от него експерт за позицията на 
„Ръководител обект“ – Иван Лозански: 

(1) специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или 
„Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна (важимо за експерти, с 
придобита в чужбина специалност).  

Едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
заверено копие от дипломата за придобито от г-н Лозански образование, 
удостоверяваща признатите му образователно-квалификационна степен, 
професионална квалификация и специалност. 

Нещо повече, при разписването на изисканата му допълнителна информация, 
Участникът следва да съобрази също и обстоятелството, че на този етап на 
проверка съответствието му с критериите за подбор, поради липса на яснота 
досежно специалността на обсъждания експерт, не е доказано безспорно и наличието 
спрямо него на минималното изискване за придобит професионален опит по 
признатата му специалност за период от минимум 5 (пет) години. 

(2) специфичен опит като ръководител на екип, или ръководител на обект на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

В допълнение, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от Възложителя в 
т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова релевантна информация, относима към специфичния опит на 
експерта, следва да се впишат и недвусмислени данни и информация относно 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е било 
Ръководител обект. 

 
10. За да бъде доказано безусловно наличието на съответствие с изискването на 

Възложителя, оповестено в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.2., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за предложения от него експерт „Технически 
ръководител“ – Александър Петков безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето специфичен опит 
като технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
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строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (6) 
от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
експерта, следва да се посочат и ясни и точни данни и информация за конкретния 
акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки отделен обект – 
жилищна сграда, при строителството на която лицето е изпълнявало функциите на 
Технически ръководител. 

 
11. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 11 на 

констативната част по-горе, както и с цел доказване наличието на съответствие с 
изискванията на Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в 
Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в 
текстовете на т. 5.2.4., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът 
следва да представи за предложения от него експерт по част „Електро“ – инж. Николай 
Гелишев безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от експерта: 

(1) минимум 3 години професионален опит по признатата му специалност – 
„електроинженер“, индивидуализирайки не само местоработата, а и конкретните 
периоди (от конкретна дата, месец, година до конкретна дата, месец, година) в 
изпълнение на съответна професионална дейност, заемана длъжност и/или 
изпълнявани функции, или други аналогични данни, които са определящи за общия 
професионален опит на експерта по притежаваната от него специалност с 
посочената професионална насоченост; 

(2) специфичен опит в извършване на дейности по част „Електро“ на минимум 
2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, като за целта разпише в изискания му 
нов ЕЕДОП релевантни данни за:  

- предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности, 
участвайки като експерт при изпълнението на строителни интервенции на обекти, 
които са „жилищни сгради“, съобразно дефиницията на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, 
както и на вътрешните им (сградни) инсталации; 

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на посочените сгради, 
отговарящи на изискването за „жилищни“, които интервенции следва да са една или 
повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване; 

- конкретния/ните акт/ове, с който/които е разрешено ползването на всяка от 
посочените сгради (въведени са в експлоатация). 

 
12. Участникът, с цел доказване на съответствие с условието и изискването, 

одобрено и разписано от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, съответно посочено и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, следва да представи данни и информация, 
различни от, или допълващи вече заявените в представения от него ЕЕДОП, доказващи по 
безспорен начин придобит от предложеното от него лице за позицията на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Николай Георгиев, опит 
в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 
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Освен посоченото, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от 
Възложителя в т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано 
„Доказване“), в предоставяната нова релевантна информация, относима към 
специфичния опит на експерта, следва да се впишат и недвусмислени данни и 
информация относно конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в 
експлоатация всеки отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която 
лицето е изпълнявало дейности като Отговорник/специалист по контрола на 
качеството. 

 
13. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на 

Участника на съответствие на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” – Георги Христов с всички, одобрени и влезли в сила 
изисквания на Възложителя, разписани в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни 
ниво/а“, т. 2.6., б. „а“ – б. „в“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ 
– б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, 
давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на 
процедурата, изисква от Участника да представи: 

(1) заверено копие на притежаваната от експерта диплома за придобито висше 
образование или друг официален удостоверителен документ, издаден от учебно 
заведение или аналогична институция, от който документ да е видно съответствие 
на притежавана от г-н Христов професионална квалификация, отговаряща на 
условието на Възложителя същата да покрива изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; 

(2) заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от г-н Христов курс на обучение за Координатор 
по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или 
за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.); 

(3) в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на изискания му нов 
ЕЕДОП да представи данни и информация, различни от или допълващи вече заявените 
в разгледаната по-горе аналогична декларация (ЕЕДОП), доказващи по безспорен начин 
придобит от лицето не какъв да е, а опит конкретно като Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на 
поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, включително конкретизирайки и 
съответния/ните акт/ове, с който/които е разрешено ползването на всяка от 
посочените от него жилищни сгради (същите са въведени в експлоатация). 

 
14. С цел доказване съответствие с минималното изискване за технически и 

професионални способности, въздигнато като критерий за подбор и одобрено от 
Възложителя в Раздел VI.3., т. 3, във връзка с Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата, 
Икономическият оператор трябва да попълни в първото поле на Част IV, Раздел Г 
„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на 
новопредставяния негов ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към 
притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
по стандарт ISO 9001:2015, в което число и уникалния му и индивидуализиращ го 
номер. 

 
15. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид идентичността на 

констатацията на Комисията, досежно направената от „Пикси строй“ ООД непълна 
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на 
околната среда по стандарт ISO 14001:2015 (т. 15 от констативната част на настоящия 
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Протокол), представяйки изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва 
да попълни в Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“, поле второ, всички данни, относими и 
релевантни към така притежавания от него Сертификат, в което число и 
уникалният номер, идентифициращ еднозначно обсъждания документ. 

 

 
 
5. „РЕСПЕКТ 10“ ООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-140/22.01.2019 г. за 

обособена позиция №2 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. В първото (сиво) поле от Част I на представения от него ЕЕДОП, Икономическият 

оператор е вписал данни и информация, които според него реферират към конкретния 
номер на обявление от Официален вестник на Европейския съюз (ОВЕС), с която е 
оповестено откриването на настоящата процедура. 

В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на така предоставената от 
Дружеството информация, Комисията установи, че същата е некоректна, по причина на 
това, че Участникът се е позовал на публикация в ОВЕС № 2008/S 246-562690, докато 
коректния номер на обявлението, с което е оповестена провежданата понастоящем 
процедура е № 2018/S 246-562690 от 21.12.2018 г. 

Друг, остановен от Комисията пропуск във вписаната в обсъжданото поле 
информация се изразява в липсата на конкретизация на броя на ОВЕС, в който се 
съдържа визираното обявление. 

 
2. Във второто поле от дясната колона на Част II „Информация за икономическия 

оператор“, раздел „А“ от обсъждания ЕЕДОП неправилно е посочено, че правно-
организационната форма на Участника е Еднолично дружество с ограничена отговорност 
(ЕООД), при все, че същият, видно от публично оповестената информация по партидата на 
Дружеството в ТРРЮЛНЦ, поддържан от Агенция по вписванията е Дружество с 
ограничена отговорност (ООД). 

 
3. В Раздел Б „Информация за представителите на Икономическия оператор“ от Част 

II на ЕЕДОП, са вписани данни по отношение на Управителя на Дружеството – Снежана 
Иванова Христова.  

При направена съпоставка с данните и информацията, съдържащи се в 
заключителната част на разглеждания документ, Комисията констатира, че това е и едно от 
лицата, подписали обсъжданата декларация (ЕЕДОП), представена в офертата на 
Участника. 

Едновременно с горната констатация, настоящият помощен орган установи, че под 
текстовете на обсъждания документ е видна сигнатура, удостоверяваща, че ЕЕДОП е 
подписан електронно (с валиден електронен подпис) и от друго лице – г-н Георги Иванов 
Николов.  

Данни за качеството на лицето и друга идентифицираща го информация, в 
разглеждания текст не се съдържат. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с 
разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в ТРРЮЛНЦ поддържан от Агенция по вписванията, 
отразяваща актуалните данни и вписани обстоятелства по партидата на Дружеството, в 
резултат от която установи, че управлението и представителството на „Респект 10“ ООД се 
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осъществява действително от г-жа Снежана Христова, едновременно с което 
съдружник, заедно с Управителя, е другото физическо лице, подписало ЕЕДОП, а именно: 
г-н Георги Николов. 

Така установеното обстоятелство обосновава извод, че г-н Николов има статут на 
задължено да подпише ЕЕДОП лице, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (в редакциите на посочените разпоредби, 
действали към датата на откриване на процедурата), което именно нормативно 
условие той е съобразил и спазил. 

Пропуск обаче от страна на Икономическия оператор е, че посочения 
съдружник не е вписан в това му качество в Раздел „Б“ на Част II от ЕЕДОП. 

 
4. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
5. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
„Респект 10“ ООД една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
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факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
6. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, представителят на 
Участника е посочил, че спрямо Дружеството не се прилагат специфични национални 
основания за изключване, декларирайки следното:  

„Спрямо „Респект 10“ ООД няма основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-
252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 
61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, 
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност“.  

Въпреки това изброително изключване на част от регламентираните в 
посочените нормативни актове специфични национални основания, препятстващи 
възможността за участие в процедурата, Участникът не е конкретизирал всички 
приложими от въпросните основания, като по този начин не е съобразил изискванията, 
обективирани от Възложителя в Раздел VI.3., част II, т. 2, т. 3 и т. 6 от 
Обявлението за поръчка, идентично разписани и в Раздел III, „Изисквания към 
участниците“, т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите 
на чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) 
и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество (ЗПКОНПИ), по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал 
следното:  

 
(1) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в 

една и съща обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на 
Указанията за участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването 
на Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП“. 

 

(2) Следващите специфични основания за остраняване са инкорпорирани в 
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.  

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон. 
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2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на 
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на Част III, 
Раздел „Г“ от ЕЕДОП“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими 
за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и 
съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените 
позиции подава оферта“. 

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, …. т. 
2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе, Възложителят е въвел специфични национални 
основания за изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на 
ЕЕДОП, когато се представя в Word формат - по обр. №1, Участникът трябва да 
декларира: 

….. - налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, 
Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от този от  
Участниците, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в 
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 107, т. 4, във 
връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, 
с оглед което и предвид констатираните пропуски в тази част на разглеждания 
ЕЕДОП, е препятствана възможността на помощния орган за обективна и реална 
преценка съответства ли Участникът на посочените условия за лично състояние. 

 
На следващо място, следва да се посочи и правещия впечатление факт на 

деклариране липса на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а 
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и чл. 256 – 260 от НК по отношение на самото Дружество – Участник, която декларация се 
явява нерелевантна, съпоставена с нормативната регулация на чл. 54, ал. 2 от ЗОП (в 
редакцията на посочената разпоредба, действала към датата на откриване на 
процедурата). 

Липсва аналогична декларация (каквато именно е изискуема и релевантна), от 
която по несъмнен и недвусмислен начин да се установява, че спрямо самия Управител 
на „Респект 10“ ЕООД не са налице горепосочените основания, които по силата на чл. 
54, ал. 1, т. 1 от ЗОП имат характер на задължителни основания за отстраняване от 
участие. 

Съгласно действащата при обявяването на процедурата разпоредба на чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП, основанията за задължително отстраняване по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 на същия член се 
отнасят за лицата, които представляват Участника, членовете на управителните му и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи. Едновременно, чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП 
детайлизира, че лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП при дружество с ограничена отговорност е/са 
Управителят/ите (лицата по чл. 141, ал. 1 от ТЗ). 

С цел яснота и максимално съдействие на Участниците в подготовката на 
представяната от тях оферта и преди всичко – за коректно попълване на Единния 
европейски документ за обществени поръчки, в пояснение към т. 2.1. от Раздел III на 
Указанията за участие в процедурата (стр. 22 и стр. 23 от Указанията), Възложителят в 
девет поредни точки също е конкретизирал правните субекти, които по силата на чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (в редакцията на нормите, действала към датата на 
откриване на процедурата и тази на подаване на офертата) са задължени в тяхното 
лично качество и съобразно представителната функция, която имат спрямо 
Участника, да декларират наличието на обсъжданите обстоятелства по отношение 
на тях самите.  

Безспорно от изложеното заключение на Комисията (изцяло нормативно основано и 
подкрепено от цитираните императивни разпоредби на ЗОП и ППЗОП) е, че във 
въпросното поле първо на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП следва да се декларира, че за 
Управителят на „Респект 10“ ЕООД не са налице основанията за отстраняване по 
чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-
260 от НК или аналогични на тези престъпления в държави членки и трети страни. 

 
7. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2.2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2.2. 
от Указанията за участие, Участникът е декларирал в т. 5 на Раздел „Б“ от Част IV на 
разглеждания ЕЕДОП, че притежава изискуемата задължителна застраховка 
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строежи от трета категория, в 
качеството си на строител по смисъла на чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на застрахователната полица, 
застрахователната институция, издала визирания документ, така и стойносттта на 
застрахователната сума като общ лимит на отговорността на Дружеството, съответстваща и 
покриваща минималния праг, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда 
за задължително застраховане в проектирането и строителството.  

Видно обаче от декларирания срок на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника – 17.03.2019 г., същата е била валидна към датата на подаване 
на оферта, но към датата на приключване изготвянето на настоящия протокол, 
посоченият документ не създава валидно застрахователно правоотношение.     

 
8. В данните, вписани в т. 6 на Раздел „В“ в Част IV от ЕЕДОП по отношение на 

лицето, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от 
експертната позиция на „Ръководител обект – инж. Янко Караджов, Комисията намира, 
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че липсва ясна, пълна и безспорна информация, способстваща за доказване по 
недвусмислен и неподлежащ на тълкуване начин, че така посоченият експерт 
отговаря на едно от минималните изисквания, утвърдено от Възложителя по 
напълно идентичен начин, както в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2.1., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно общите изисквания към обсъжданата експертна позиция, Участникът 
следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на договора 
като част от инженерно-техническия състав, притежаващ необходимата професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, пряко ангажиран за 
изпълнението на строителството, предмет на поръчката и Ръководител обект, по 
отношение на придобития от когото професионален опит в упражняване на 
признатата му специалност, е поставено изискване да е за период от не по-малко от 5 
(пет) години. 

 

Установимо от декларираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
ЕЕДОП данни за предложеното за Ръководител обект лице, е завършено от него във ВСУ 
„Л. Каравелов“ през 2010 г. висше образование, с образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. 

 

По отношение на професионалния опит на експерта, определян от Участника, като 
„общ професионален опит“, в същото поле на ЕЕДОП, е направено следното представяне 
на въпросния, придобит от инж. Караджов професионален опит, цитиран дословно и 
буквално, а именно:  

„- от 01.2014 г. до 31.12.2018 г. – „Комплекс и Ко“ ЕООД, гр. София като 
Ръководител обекти; 

- от 01.2019 г. до момента – „Респект 10“ ООД като Ръководител обекти.“ 

Видно от цитираната информация, липсват дори и минимални данни, досежно 
вида на обектите, респ. конкретните строителни интервенции, при изпълнението на 
които инж. Караджов е осъществявал функциите на въпросната, заемана от него 
длъжност „Ръководител обекти“ и преди всичко – относими ли са те към 
признатата му специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. 

 

Що се касае до следващите данни, представени със следното съдържание: 
„1. „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване 

на обекти в гр. Търговище по Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради, включително упражняване на авторски надзор, по 15 
обособени позиции“. По Обособена позиция №3 „Изпълнение на инженеринг – проектиране 
и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, бул. 
„Митрополит Андрей“ №85 по Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради, включително упражняване на авторски надзор” - Акт 15 - 
09.07.2018 г.  

2.„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на 
енергийната ефективност на съществуващимногофамилни жилищни сгради на 
територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради по 7 обособени позиции” По обособена 
позиция № 2 - „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кедър” № 18,20, 
ж.к. „Изгрев”, бл. 241, вх. А и Б, район „Източен” – Акт 15 - 06.08.2018 г.“, 

същите безспорно са релевантни спрямо придобития от експерта специфичен 
опит в ръководството на обекти, на които са изпълнявани строителни дейности по 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
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(сградни) инсталации, но по причина на това, че по отношение на нито един от 
изброените обекти не е посочен конкретен времеви период на изпълнение, Комисията 
счита, че и от тях, дори и по индуктивен път не би могла да приеме за доказан 
професионалния опит на г-н Караджов по придобитата от него специалност 
„Строителство на сгради и съоръжения“ за период от не по-малко от 5 (пет) години. 

 
9. По отношение на допълнителната професионална квалификация, притежавана от 

предложения от Участника експерт за изпълнение на функциите и отговорностите, 
следващи от позицията на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. 
Красимир Джамбазов в разглежданото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е 
направено отбелязване, че лицето притежава „Удостоверение № 00675/07.02.2019 г., 
издадено от „Строителна квалификация“ ЕАД, с обхват „Контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти с основните изисквания за безопасност“. 

Отчитайки обстоятелството, че офертата за участие в настоящата 
процедура е депозирана от „Респект 10“ ООД в деловодството на Район Младост – СО 
на 22.01.2019 г., Комисията счита, че позоваването на бъдещ, подлежащ на издаване 
на 07.02.2019 г. документ, който би удостоверил придобита от инж. Джамбазов 
правоспособност за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ, по същество представлява основаване 
съответствието на експерта на несъществуващ документ, който не може и е 
недопустимо да бъде приеман за годно доказателствено средство по отношение на 
поставеното от Възложителя минимално изискване. 

Липсата на обективно вярна декларация за придобита от г-н Джамбазов 
допълнителна професионална квалификация в областта на контрола върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ предпоставя 
и крайното заключение на Комисията, че по отношение на този експерт не е доказано 
съответствие с изискването, разписано от Възложителя в Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за поръчка, съответно 
обективирано и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
10.  За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, одобрено в 

Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. „а“ от Обявлението за поръчка, 
идентично утвърдено и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ от Указанията за участие в процедурата, 
по отношение на предложения експерт за изпълнение функциите и отговорностите на 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Снежана Христова, 
Участникът е посочил, че лицето е с придобита образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ и призната специалност „икономика – бизнес администрация“, за доказване 
верността на които обстоятелства се е позовал на притежавана от експерта диплома № 
….*/2012 г., издадена от Нов български университет – гр. София. 

 

При анализ на така представените данни за придобитата от г-жа Христова 
професионална квалификация, правейки преценка за тяхната относимост към 
одобрените, публично оповестени, известни на Участниците, неоспорени, влезли в сила и 
задължителни за спазване минимални изисквания за технически и професионални 
способности, Комисията намира за установено следното: 

Във визираната по-горе т. 2.6., б. „а“ от Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни 
ниво/а“ на Обявлението за поръчка, както и в текста на т. 5.2.6., б. „а“ в Раздел III от 
Указанията за участие, Възложителят е посочил като критерий за подбор на 
Участниците разполагаемостта им с квалифициран инженерно-технически състав, 
определен за изпълнение на дейностите от обхвата на съответната обособена позиция, в 
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което число и експерт „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“. Като 
минимални изисквания към лицата, определяни за заемане на посочената експертна 
позиция, Възложителят е поставил следните специфични условия: (1) наличие на 
придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 
2 от ЗУТ, (2) придобит опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) 
инсталации и (3) притежаван от него валиден към датата на подаване на офертата 
документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.). 

 

От така цитираните условия, относими към допустимостта в процедурата, е 
безусловно видно, че по отношение на изискваната професионална квалификация на 
лицето, което ще изпълнява обсъжданата експертна позиция, Възложителят е направил 
конкретно посочване  за придобита такава, отговаряща на нормативната разпоредба  
на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ. 

Видно от цитираната по-горе информация, касаеща професионалната 
квалификация на определеният за „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве” експерт – г-жа Снежана Христова, същата има придобита специалност 
„икономика – бизнес администрация”, която безспорно и недвусмислено не 
съответства на одобреното от Възложителя изискване, цитирано по-горе, предвид 
обстоятелството, че не попада в нито една от алтернативно изброените хипотези 
на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, съобразно която разпоредба, „технически правоспособни са 
лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация 
„строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, както и лицата със средно 
образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална 
квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“. 

 
С оглед тези си констатации, направени изцяло въз основа на декларираните от 

самия Участник факти и обстоятелства, Комисията приема, че със същите не се 
доказва съответствие с първото от цитираните по-горе минимални изисквания, 
одобрени от Възложителя за заемане на експертната позиция, за която е предложена 
г-жа Христова, а именно: придобита професионална квалификация, отговаряща на 
изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, което по несъмнен начин сочи и на 
неизпълнение от негова страна на условието за допустимост, оповестено както в 
Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. „а“ от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
11. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е отбелязал, че 
разполага със Сертификат, удостоверяващ внедрена от него система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2015, като е индивидуализирал въпросния документ, 
посредством предметния му обхват, дата на издаване и срок на валидност. 

Не са посочени обаче конкретния уникален номер на въпросния Сертификат и 
сертифициращ орган, негов издател, който пропуск препятства възможността на 
Комисията да направи проверка досежно обективността и достоверността на така 
декларираната от Дружеството информация, а въз основа на нея и обоснован извод за 
съответствието на „Респект 10“ ООД с утвърденото за целите на настоящето възлагане 
минимално изискване, въведено като критерий за подбор както в Раздел VI.3., т. 3, във 
връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата. 
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12. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 

деклариране от страна на Участника разполагаемостта му със Сертификат за внедрена 
система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, която разполагаемост 
по същество следва да докаже съответствие на Икономическия оператор с друго от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, одобрено от 
Възложителя в текста на т. 4. в Раздел VI.3., във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като 
критерий за подбор и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото, 
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с предметния му обхват и 
срока на неговата валидност документ, пропускайки обаче да посочи уникалния му номер  
и издателя на Сертификата.  

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. За да бъде максимално точна и коректна предоставяната от него информация, 

относима към настоящата обществена поръчка, Участникът следва да представи нов 
ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като 
с цел обективност на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под 
който Обявлението за настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на 
Европейския съюз е №2018/S 246-562690 от 21.12.2018 г., а самият ОВЕС е брой 246 от 
21.12.2018 г.), проследимо по следния начин: 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
2. За да бъде постигната точност и  коректност в декларираните от него данни, 

представляващият Участника следва да впише в полето на дясната колона на ред втори от 
Част II, Раздел „А“ на новопредставяния ЕЕДОП действителната правноорганизационна 
форма, под която „Респект 10“ е вписано в ТРРЮЛНЦ, поддържан от Агенция по 
вписванията, а именно - ООД. 

 
3. Предвид установеното от Комисията обстоятелство, че освен Управителя на 

Дружеството, в качеството му на съдружник в „Респект 10“ ООД, г-н Георги Николов е и 
със статут на лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, 
ал. 3 от ЗОП (в редакциите на посочените разпоредби, действали към датата на 
откриване на процедурата), на това именно основание, г-н Николов трябва да бъде 
вписан в съответното поле на Раздел „Б“ в Част II от представяния от 
Икономическия оператор нов ЕЕДОП. 

 
4. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 4 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 



109 
 

5. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 
съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
6. За да бъде налице пълно съобразяване от страна на Участника                                   

с изискванията, утвърдени от Възложителя в Раздел VI.3., част II, т. 2, т. 3 и т. 6 от 
Обявлението за поръчка, одобрени с идентично съдържание и в Раздел III, „Изисквания към 
участниците“, т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие, както и с цел 
установяване налице ли са или не спрямо Участника едно или повече от основанията 
за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 
101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от 
ЕЕДОП, задължително трябва да бъдат вписани всички, индивидуализирани от 
Възложителя, отделни и самостоятелни специфични национални основания за 
изключване, с конкретизация по отношение тяхната приложимост спрямо 
настоящия Участник.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира още и: 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
Също така, съобразявайки изложените във втората част на т. 6 от констативната 

част по-горе аргументи на Комисията, касаещи конкретните правните субекти, по 
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отношение на които е приложима нормата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, Участникът трябва в 
същото това поле на Част III, Раздел „Г“ да декларира, дали спрямо Управителя на 
Дружеството са или не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП, във връзка с чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК или 
аналогични на тези престъпления в държави членки и трети страни. 

 
7. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва на 
Участника да представи доказателство/а, от което/които да е видно, че валидността 
на притежаваната от него задължителна застраховка „Професионална 
отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ в качеството му на строител, със стойност на 
застрахователната сума, съответстваща и покриваща минималния праг, съобразно чл. 5, ал. 
2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 
и строителството е удължена, или е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП (на основание настоящия Протокол). 

 
8. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, идентично обективирани и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Ръководител обект“ – инж. Янко Караджов безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето 
минимум 5 (пет) години опит в упражняване на признатата му специалност – 
„Строителство на сгради и съоръжения“. 

 
9. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за Участниците 

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за поръчка, а също и в Раздел III, т. 
5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, едновременно и на основание чл. 67, 
ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква 
от Участника да представи доказателство/а, че предложения в офертата му за 
заемане на позиция „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ експерт, а 
именно: инж. Красимир Джамбазов, притежава валиден документ - 
Удостоверение/Сертификат за преминат курс за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

От така представяното/ните доказателство/а следва да е видна датата на 
издаване, срока на валидност на документа, неговия предметен обхват и издалата го 
институция/организация. 

 
10. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на 

Участника на съответствие на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” – Снежана Христова с одобреното и влязло в сила 
изискване на Възложителя, разписано в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2.6., б. „а“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ от Указанията за 
участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 
67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от 
Участника да представи официален удостоверителен документ, издаден от учебно 
заведение или аналогична институция, от който документ да е видно съответствие 
на притежавана от г-жа Снежана Христова професионална квалификация, 
отговаряща на условието на Възложителя същата да покрива изискванията на чл. 
163а, ал. 2 от ЗУТ. 
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В хипотеза, че за така предложения експерт не може да бъде доказано съответствие с 
обсъжданото минимално изискване, Участникът би могъл да се възползва от 
предоставяната му нормативна възможност и да предложи друг експерт, покриващ всички 
минимални изисквания, одобрени от Възложителя за позицията на 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“. 

 
11. С цел доказване съответствие с одобреното от Възложителя в Раздел VI.3., т. 3, 

във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, а 
така също и в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата минимално 
изискване за технически и професионални способности, въздигнато като критерий за 
подбор, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП указва на Икономическия оператор да представи в срока по чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от 
него Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015. 

 
12. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид идентичността на 

констатацията на Комисията, досежно направената от Участника непълна идентификация 
на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2015 (т. 12 от констативната част на настоящия Протокол), 
представяйки изискания му нов ЕЕДОП и другите документи, основанието за изискването 
на които е нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Икономическият оператор трябва да 
представи и заверено копие на притежавания от него Сертификат за разработена, 
внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по 
Стандарт EN ISO 14001:2015, с който да докаже съответствието си с минималното 
изискване, оповестено в Раздел VI.3., т. 4, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, разписано със същото съдържание 
и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

 

 
 
6. „КАЛЕКСА“ ООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-141 от 22.01.2019 г. за 

обособена позиция №1 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „Калекса“ 

ООД, Комисията констатира следното: 
 
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 

от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан 
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1. 

В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в 
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания 
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща 
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  

С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
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задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  

Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да 
представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му с използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на 
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата 
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на 
Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение 
за вписване на въпросната информация в поле първо на Част I от представяния от него 
ЕЕДОП. 

 
2. В Раздел Б „Информация за представителите на Икономическия оператор“ от Част 

II на ЕЕДОП, са вписани данни по отношение на г-н Пламен Кючуков, сочен за Управител 
на Дружеството. 

При направена съпоставка с данните и информацията, съдържащи се в 
заключителната част на разглеждания документ, Комисията констатира, че именно това е и 
лицето, положил подписа си под текстовете на разглеждания ЕЕДОП, подаден от „Калекса“ 
ООД, цифрово подписан, съобразно изискванията на Възложителя, основани на 
Методическо указание № МУ-4 от 02.03.2018 г. на АОП и имащи за правно основание чл. 
67, ал. 4 от ЗОП. 

Ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, 
Комисията извърши проверка в публично оповестената и достъпна информация, 
съдържаща се в ТРРЮЛНЦ, поддържан от Агенция по вписванията, отразяваща актуалните 
данни и вписани обстоятелства по партидата на Дружеството, в резултат от която установи, 
че съдружник в „Калекса“ ООД, заедно с Управителя Пламен Кючуков, е и лицето Йоана 
Наскова Михайлова. 

Видно от постигнатите между съдружниците договорености, обективирани в 
съставения и подписан от тях дружествен договор от 21.01.2016 г., независимо от факта, че 
притежава малко над 0,3% от капитала на Дружеството, на г-жа Йоана Михайлова, в 
качеството ѝ на съдружник е предоставено право да участва в управлението на „Калекса“ 
ООД и което ѝ право следва от клаузата на чл. 11, т. 1 от визирания дружествен договор. 

Следствие на посоченото договорно делегиране на представителна власт спрямо г-
жа Михайлова е и придобиването от нейна страна на качеството на „лице със статут, който 
му позволява да влияе пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на 
този, валиден за представляващото го лице“, по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП (в 
редакцията на посочената разпоредба, действала към датата на откриване на 
процедурата). 

Така установеното обстоятелство от друга страна обосновава и извод, че както г-н 
Кючуков, така и г-жа Михайлова има статут на задължено да подпише ЕЕДОП лице 
именно по силата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 
ЗОП (в редакциите на посочените разпоредби, действали към датата на откриване на 
процедурата). 

Предвид посоченото, пропуск от страна на Участника е, че съдружника Йоана 
Наскова Михайлова, имаща правото да участва в управлението на „Калекса“ ООД не е 
вписана в това ѝ качество в Раздел „Б“ на Част II от ЕЕДОП, както и че не е 
подписала същия или отделен ЕЕДОП (в хипотезите на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, в 
редакцията на нормата, действала към датата на откриване на процедурата). 
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3. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
4. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
5. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
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на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП на Участника, е даден 
положителен отговор (Икономическият оператор е декларирал, че по отношение на 
него се прилагат специфични национални основания за изключване). 

В пълен противовес на така направената декларация, като продължение, в 
същото поле на ЕЕДОП са вписани данни и информация, отразяващи волеизявление със 
следното съдържание, цитирано дословно: 

„Икономическият оператор и лицата които го представляват: 

- не е налице по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по чл. 194-
208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП);  

- не е налице спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 
или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

- не е налице спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 т ЗОП);  

- не е налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП;  

- не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

- не са налице спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

Предвид така установената липса на припокриване на волеизявленията, 
относими към Икономическия оператор и касаещи посочените от Възложителя 
специфични национални основания, наличието на които предпоставя изключване 
(отстраняване) от процедурата, Комисията счита, че е в обективна невъзможност 
да кредитира което и да е от тях като меродавно и достоверно.  

Именно поради липсата на ясна безспорност в едната или другата от 
противостоящите си декларации, приемането на която и да е от тях, или би 
поставило в неблагоприятно положение самия Участник, или пък би било 
дискриминационно за останалите, коректни във волеизявленията си Участници. 

 
6. Посредством попълването на данни в полето на Част IV, Раздел „Б“, т. 1а на 

разглеждания ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал реализиран от него общ 
оборот за финансовите 2015 г., 2016 г. и 2017 г.  

Следващото поле – на т. 2а в същия раздел на ЕЕДОП, което е именно 
релевантното за поставеното от Възложителя в Раздел III.1.2. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т.1.1. от Обявлението за поръчка, респ. в Раздел III, т. 4.1.1. от 
Указанията за участие минимално изискване за реализиран оборот в сферата, попадаща в 
обхвата на поръчката/съответната обособена позиция, е оставено непопълнено.  

В него Икономическият оператор не е обективирал никакви данни, което 
обстоятелство предпоставя съмнение дали „Калекса“ ООД е реализирало оборот, 
който може да бъде определен като такъв в сферата, попадаща в обхвата на 
конкретната обособена позиция (№1), за която е подадена офертата му. 

Предвид посоченото, настоящият помощен орган намира, че е налице 
некоректност в декларираните от страна на Икономическия оператор данни, която 
следва (ако е възможно) да бъде отстранена от него в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 
посредством предоставянето на изискуемата и относима към допустимостта му 
информация досежно реализиран от него оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
обособената позиция, за изпълнението на която участва. 

От друга страна, в хипотеза, че Участникът, попълвайки въпросните стойности е 
имал намерение да се ползва от тях, определяйки ги именно като оборот в сферата, 
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попадаща в обхвата на поръчката, то некоректността от негова страна се изразява в това, че 
относимото поле, в което следва да се обективират тези данни е това на Част IV, Раздел 
„Б“, т. 2а на ЕЕДОП. 

 
7. В представения от него в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) от ЕЕДОП списък, имащ за 

цел доказване на опита му в изпълнението на сходни с предмета на възлагане по обособена 
позиция №1 строителни дейности, Участникът се е позовал на 3 (три) конкретни обекта, 
сочени за изпълнени от него в референтния за процедурата петгодишен период, считано от 
датата на подаване на офертата. 

При направен преглед по същество на декларираните от самия Участник факти и 
обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за подбор, 
утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1 от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на представените доказателствени 
данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на Участника строителство, намира за 
установено следното: 

 
7.1. Изпълняваните от Дружеството строителни дейности, посочени под №1 и №2, са 

на обекти, които не могат да бъдат определени като „сходни“ с предмета на 
обособена позиция №1, съобразно дефиницията за сходност, разписана от Възложителя в 
цитираните в предходния абзац отделни части от Документацията по процедурата (Раздел 
III.1.3., т. 1 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията 
за участие). 

 

За да обоснове това си заключение, Комисията взе предвид следните, предоставени 
от самия Икономически оператор данни: 

7.1.1. Първото, декларирано като изпълнено от „Калекса”  ООД „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №1 строителство, включва: „Реконструкция и изграждане 
на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки 
дейности и отдих в с. Аспарухово, Община Дългопол – поддейност 1 изграждане на 
спортна зала – част СК, част АС (работи по полагане на хидро и топлоизолация и 
поставяне на дограма) и част благоустрояване“. 

 

Отчитайки посочения вид на строежа, в който са изпълнявани изброените 
строителни интервенции, Комисията намира, че така индивидуализирания обект на 
строителство – спортна зала (респ. и дейностите, изпълнени на него) не може да бъде 
квалифициран като „сходен“ с предмета на обособената позиция №1, съобразно 
разписаната от Възложителя дефиниция за сходност, а именно: изпълнение на 
СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи кумулативно следните дейности: 
(1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) 
подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни 
инсталации, предвид обстоятелството, че спортната зала по вид е обект на 
социалната инфраструктура по смисъла на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ - сграда и 
съоръжения, публична собственост, формиращи система за обслужване на 
населението в спорта. 

 
7.1.2. Посоченият под №2 строителен обект също е с предмет на възлагане и 

обект на строителна интервенции, който не може да бъде определен като сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка и в частност – обособена позиция №1, 
за която е подадена офертата на Дружеството, по причина на това, че по вид не е 
жилищна сграда, а отново е обект на социалната инфраструктура, но с културно 
предназначение.  
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Обективна предпоставка за така направеното от него заключение, настоящият 
помощен орган намира в следните, декларирани от Участника данни: 

Като предмет на изпълнените от него строителни интервенции, Икономическият 
оператор е посочил „Ремонт и реконструкция на храм „Света Троица“, с. Генерал Колево, 
Община Вълчи дол“, като „основните“, реализирани от него дейности са: „покривни 
работи, фасадни работи, вътрешни мазилки, настилки и облицовки, вертикална 
планировка, ВиК инсталация, ел. инсталация, ОВК“. 

Отчитайки данните и информацията, предоставени от самия Участник досежно вида 
на „ремонтирания“ и „реконструиран“ от него обект, а именно: църковен храм, Комисията 
намира, че същият не е и не може да бъде квалифициран като обект, идентичен или 
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, съобразно одобрената от 
Възложителя и цитирана по-горе дефиниция за сходност, по причина на това, че по напълно 
недвусмислен начин във въпросната дефиниция е посочено, че изпълнените от Участника 
строително-монтажни/строително-ремонтни работи следва да касаят изграждане/ново 
строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради, какъвто тип сграда храмът очевидно не е. 

Нещо повече, съобразно дефинитивната определеност, съдържаща се в 
разпоредбата на §1, т. 6 от ДР на Закона за вероизповеданията, „храм“ е сграда, 
предназначена за извършване на публична богослужебна дейност и религиозни обреди, 
която отговаря на изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на 
Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове“. 

 

С цел яснота и правилно разбиране от страна на Участника изразеното от 
Комисията неприемане на изпълнените от него обекти (които по вид, както бе 
обсъдено по-горе са: спортна зала и църковен храм), за „сходни“ с предмета на 
възлагане по обособена позиция №1, за изпълнението на която е подадена офертата 
му, следва да се посочи, че съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на 
§ 5, т. 29 от ДР на ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно 
обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто 
от нейната разгъната застроена площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за 
изпълнени от него обекти, както многократно вече беше подчертано, са такива, 
попадащи в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обекти 
на социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи система 
за обслужване на населението в културата и спорта. 

 
7.2. Що се касае до единствения, деклариран от Участника като изпълнен от него 

обект, който попада в обхвата на многократно цитираното по-горе условие да е жилищна 
сграда, настоящият помощен орган констатира, че същият и изпълнените на него дейности 
са представени по следния лаконичен, общ и крайно абстрактен начин, а именно: 
„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с 
административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, бл. №55“.  

В допълнение са посочени: Възложителя на строежа, стойността на изпълнените от 
„Калекса“ ООД дейности, както и съответните актове за приемане на завършения обект 
(Констативен акт, обр. №15 и Разрешение за ползване), въпреки което, Стопанският субект 
не е съобразил едно от изискванията, поставено от Възложителя в пояснението, 
наименовано „Доказване“, следващо т. 5.1. на Раздел III от Указанията за участие и по-
конкретно, условието, поставено като т. (1) в текста му, в резултат от което несъобразяване 
с него, не са индивидуализирани конкретните строителните работи (СМР/СРР), 
които са изпълнени от Дружеството и за които следва да бъде преценено дали са 
идентични или сходни с предмета на настоящата поръчката, който извод, Комисията 
формира на база предоставените ѝ единствено данни за предмета на посочената 
строителна интервенция, реализирана от Участника.  
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Относима, точна и релевантна информация по отношение конкретния вид на 
изпълнените от Икономическия оператор строителни дейности, които биха могли да 
бъдат приети за „сходни“, респ. дали тези дейности съдържат изискуемата 
кумулативност от: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации“, в обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

Липсата на посочени данни, индивидуализиращи всяка отделна, изпълнена от 
Дружеството строителна интервенция, предпоставя съответно и заключението на 
настоящия помощен орган за допуснато от страна на Икономическия оператор 
неизпълнение и на едно от изискванията, одобрени от Възложителя и разписани в 
друго от поясненията към т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие – това, 
наименовано „Доказване“, съобразно което: „при подаването на офертата си, 
Участникът .............. следва да предостави данни и информация относно: (1) 
строителните работи (СМР/СРР), които са изпълнени и са идентични или сходни с 
предмета на поръчката, чрез посочване на обекта и вида на изпълнените строителни 
интервенции ……….“. 

 

Следствие от направените по-горе констатации и изведените от Комисията 
заключения е и извода, че липсата на доказано от Икономическия оператор 
съответствие с визираното минимално изискване утвърдено от Възложителя в 
посочените текстове на Документацията по процедурата (Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 1 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. 
от Указанията за участие ), което изискване, по причина на това, че не е оспорено, е 
влязло в сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е абсолютно 
задължително за спазване, води до непълнота в офертата на „Калекса“ ООД, която 
следва да бъде коригирана, в хипотеза, че Икономическият оператор държи да бъде 
допуснат до следващия етап на процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което Участникът не е доказал 
съответствие, е това през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчката/обособената позиция, а именно: „СМР/СРР - 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи кумулативно 
следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации“.   

 
8. За предложения в офертата на Участника експерт „Ръководител обект“ – инж. 

Красен Петков, в съдържанието на т. 6 в Раздел „В“, Част IV на объждания ЕЕДОП са 
изнесени следните данни и информация, целящи удостоверяване на придобити от експерта 
професионална квалификация и специфичен опит, а именно:  

„Квалификация: образование - висше, магистър – специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“ специализация „Конструкции“, по специалност „Организация 
и управление на тактическите подразделения на строителни войски, № ……*/……..*г. – 
Висше строително училище „Любен Каравелов“ гр. София. 

Общ професионален опит – 02.05.2011 г. – 11.11.2011 г. – „Калекса“ ООД – 
инженер в строителството; 14.11.2011 г. – 09.03.2018 г. – „Миг Маркет“ ООД – 
технически ръководител; 13.03.2018 г. – „Калекса“ ООД – инженер в строителството. 

Обекти:  
1. „Разширение – Изграждане на нов корпус на ОДЗ Дружба“, издаден с Акт 

Образец №15, Образец №19 – 14.06.2014 г.  
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2. „Защитено жилище гр. Провадия по проект „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в 
Община Провадия“, издаден с Акт приложение №15, Приложение №19 – 16.12.2013 г.“. 

 

Прочита и анализа на така представената за експерта информация обосновава 
мнението на Комисията, че същата е крайно недостатъчна, за да създаде безспорна 
увереност, че инж. Петков отговаря на едно от минималните изисквания за 
професионална компетентност, поставено като критерий за технически и 
професионални способности и утвърдено от Възложителя за целите на настоящата 
процедура както в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие. 

Това ѝ заключение се дължи на първо място на обстоятелството, че от 
недвусмислено видната „телеграфност“ на информацията, заключаваща се в израза 
„обекти“, за Комисията е безспорно обективно невъзможно (без да бъде извършено 
недопустимо от нейна страна тълкуване на действителната воля на Участника) да 
съотнесе въпросните „обекти“ към общия или специфичен професионален опит на 
този именно експерт, респ. не би могла да формира и достоверен, законосъобразен и 
ненарушаващ правата на останалите, коректни Участници извод за съответствието 
на инж. Петков с минималното изискване за придобит от него опит като 
ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

На следващо място, несъмнено видно от дословния цитат на съдържащата се в 
ЕЕДОП информация е, че единствено вторият от двата, посочени от Участника 
„обекта“ попада в изискването, одобрено от Възложителя за целите на настоящето 
възлагане – да е „жилищна сграда“. Назависимо от посоченото, дори и тази сграда (на 
този етап и при тази абстрактност в данните за нея) не може да бъде приета за 
релевантна, по причина на това, че за Комисията е напълно неясно дали 
изпълняваните на този обект строителни дейности попадат в една или повече от 
видовете категории, поставени в обсъжданото минимално изискване, а именно: да са 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване. 

Изцяло неясно е и дали въпросните строителни интервенции касаят и 
вътрешните сградни инсталации на защитеното жилище. 

 
9. Аналогична на обсъдената по отношение на предходния експерт е и констатацията 

на Комисията, относима към декларативно направеното от Икономическия оператор 
отразяване на специфичния професионален опит на предложения от него експерт за 
изпълнение на функциите и отговорностите на Технически ръководител – инж. Тодор 
Младенов. 

И по отношение на този от експертите от предложения инженерно-технически 
състав, Участникът не е представил безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен начин, че определеното от него лице за заемане на визираната експертна 
позиция отговаря на минималното изискване, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., 
т. 2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, аналогично одобрено и в Раздел III, т. 5.2.2, б. 
„б“ от Указанията за участие в процедурата, а именно: да е придобил специфичен опит 
като технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 
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Спрямо така поставеното за целите на настоящето възлагане минимално изискване, в 
полето на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е направено общо, без ясна конкретна 
връзка и насоченост към този именно експерт визиране на следните два „обекта“: 

- „Основен ремонт и реконструкция на Храм „Свето Успение Богородично“ – гр. 
Каварна“; 

- „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с 
административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 55“. 

Единствената допълнителна информация, позволяваща идентификация на 
изпълнението на строителни интервенции (без яснота по отношение на вида на самите тях) 
на всеки отделен от обектите, се изразява в направеното конкретно посочване на 
съответните актове (обр. №15), с които същите са приети за ползване. 

 

Отново липсва каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на 
длъжността/позицията/качеството, в което инж. Младенов евентуално е изпълнявал 
определени функции и отговорности на посочените обекти и преди всичко – липсва 
яснота дали същите са осъществявани от него като Технически ръководител по време 
на строителството им. 

От друга страна пък, дори и без да е необходим особен задълбочен експертен 
анализ (въпреки че такъв бе направен от страна на Комисията), от дословно 
цитираната информация, декларативно представена от Икономическия оператор, 
недвусмислено е видно, че първият от въпросните обекти (църковен храм) не е и не 
може да бъде квалифициран като обект, съответстващ на одобреното от 
Възложителя изискване към специфичния опит на експерта, който следва да е 
придобит в техническото ръководство на изпълнявани СМР/СРР на жилищни сгради, 
какъвто тип сграда храмът очевидно не е. 

Що се касае до втория от двата обекта, който несъмнено отговаря на 
условието за предназначеност на сградата (за жилище), основавайки се на 
цитираната бланкетна, непълна и повърхностна информация, относима към 
изпълнените на него интервенции, означени общо като „СМР“, Комисията приема че 
и той не би могъл да послужи като годно доказателствено средство (или поне не с 
този обем от информация, представен в обсъждания ЕЕДОП) за специфичния опит 
на експерта, по причина на видната липса на относима, ясна и релевантна 
информация по отношение конкретния вид строителни интервенции, осъществявани 
на обсъжданата сграда. 

Поради тази именно липса на прецизност в детайлите, за настоящия помощен 
орган остава неясно дали изпълняваните на обекта дейности касаят изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, 
каквото изискване, както вече Комисията имаше възможност да посочи, е поставено 
от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.2., б. 
„б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата.  

 
10. За лицето, предложено за експерт по част „ОВК“ от квалифицирания 

инженерно-технически състав на Дружеството – инж. Александър Илиев, в т. 6 на Раздел 
„В“ от Част IV на обсъждания ЕЕДОП, Участникът декларативно е представил следната 
информация, относима към придобитата от лицето професионална квалификация:  

„Образование висше – Топлинна и масообменна техника – ВМЕИ „В. И. Ленин“ – гр. 
София, Диплома №………*/ ………..*г.  

Допълнителна професионална квалификация: сертификат за газоснабдяване и 
соларна техника от ………..* г. изд. от Учебен център за газови технологии „Газтек БГ“. 
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При направената от нея проверка досежно съответствието на обсъждания експерт с 
последното от изискванията, утвърдени от Възложителя спрямо експертната позиция, за 
заемането на която е предложен инж. Илиев и касаещо придобит от лицето специфичен 
опит, Комисията установи, че в разглежданото поле на ЕЕДОП отново е посочена 
изключително оскъдна информация, несъдържаща ясна референция конкретно към 
„търсения“ специфичен опит на експерта, ограничаваща се в следното съдържание:  

„Обекти:  

1. „Изграждане на общински информационен и комуникационен център на 
територията на град Дългопол“. Констативен акт приложение №15, приложение №19 – 
03.06.2014 г.;  

2. „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда 
с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 55” - Констативен акт 
приложение №15 от 23.08.2018 г.“.   

Така представените от Икономическия оператор данни недвусмислено 
формират мнение за тяхната недостатъчност за създаване на каквато и да е, а още 
по-малко - безспорна увереност, че инж. Илиев отговаря не едно  от минималните 
изисквания за професионална компетентност, поставено като елемент от критерия 
за технически и професионални способности – това за придобит специфичен опит в 
извършване на дейности по част „ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации.   

Конкретните предпоставки, на които настоящият помощен орган основава този си 
извод, са отразените именно от Участника данни, в които липсва дори и най-малка 
индиция за това, дали експертът е осъществявал някакви конкретни дейности на 
гореизброените обекти и дали те са именно по част „ОВК“. 

Нещо повече, съществено за доказване съответствието на експерта с 
обсъжданото минимално изискване, утвърдено от Възложителя за експертната 
позиция, за която е предложен инж. Илиев е и обстоятелството изпълняваните от 
него функции като експерт по част „ОВК“ да са не на какви да е обекти, а на 
жилищни сгради и вътрешните им сградни инсталации, какъвто е само един от 
горепосочените. Общинският информационен и комуникационен център, определено 
не би могъл да бъде подведен под дефиницията на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, а именно: 
сграда, която е предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече 
жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ. 

 
С риск да се повтори в мотивите си, но предвид пълната идентичност на 

установените от нея пропуски в информацията за този и за предходнообсъдения 
експерт, Комисията счита, че трябва отново да подчертае, че вторият от двата 
обекта, който действително отговаря на условието по процедурата за 
предназначеност на сградата като „жилищна, предвид цитираната бланкетна, 
непълна и повърхностна информация, относима към изпълнените на него 
интервенции, означени общо като „СМР“, Комисията приема че и този обект не би 
могъл да послужи като годно доказателствено средство (или поне не с този обем от 
информация, представен в обсъждания ЕЕДОП) за специфичния опит на експерта по 
причина на видната липса на относима, ясна и релевантна информация по отношение 
конкретния вид строителни интервенции, осъществявани на обсъжданата сграда. 

 
В обобщение, Комисията формира и крайния си несъмнен извод, че липсата на 

ясна информация за специфичния опит на експерта, която безспорно е с определящо 
значение за обективната и правилна преценка както досежно допустимостта на 
лицето, така и на самия Участник, е пропуск, който несъмнено обуславя 
несъответствието на инж. Илиев с последното от минималните изисквания за 
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позицията на Експерт по част „ОВК“, разписано както в Раздел III.1.3., т. 2.3., б. „в“ 
от Обявлението за поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.2.3., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, съобразно което спрямо същият трябва да е доказано, че е 
придобил опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

 
11. Основавайки се на установения от нея факт, че при представяне на данните за 

специфичния опит на следващият от предложените от него експерти – инж. Станислав 
Минев, Участникът е използвал напълно идентичен подход, както и при предходно 
обсъдените лица, а именно: посредством направено общо и без конкретна връзка с 
експерта посочване на два обекта сградно строителство (първият от които 
представлява общински информационен и комуникационен център на територията на гр. 
Дългопол, а вторият се изразява в проектиране, упражняване на авторски надзор и 
изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, бл. № 
55), Комисията приема по идентичен начин, че от така установените факти и 
обстоятелства, отразени в разглеждания ЕЕДОП, не е налице доказано съответствие 
на г-н Минев с едно от минималните условия за допустимост, одобрено в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие. 

Това ѝ заключение се дължи на обстоятелството, че от неясно в какъв 
контекст и с каква обвързаност с изискуемия специфичен опит на експерта е 
направено посочване на същите два обекта, към които се реферира за доказване опита 
и на почти всички останали лица от предложения от Участника инженерен екип, без 
точни и неподлежащи на тълкуване и извеждане по косвен път данни за 
отношението именно на инж. Станислав Минев към тяхното изпълнение е несъмнено 
невъзможно да се прецени дали това отношение се изразява в осъществяването на 
контрол на качеството при изпълнение на всеки отделен от обектите. 

Недоказаността на съответствие със същото това изискване следва и от 
допуснатото за пореден път от страна на Участника „спестяване“ на информация 
досежно: 

- видовете строителни интервенции, изпълнявани на втория от посочените 
обекти (отговарящ на изискването за „жилищна сграда) и преди всичко, дали същите 
попадат в обхвата на една или повече от тези, изисквани от Възложителя - 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване; 

- дали въпросните строителни интервенции обхващат и вътрешните (сградни) 
инсталации на обекта. 

 
12. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, одобрено в 

Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. „а“ от Обявлението за поръчка, 
идентично утвърдено и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ от Указанията за участие в процедурата, 
по отношение на предложения експерт за изпълнение функциите и отговорностите на 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Пламен Кючуков, 
Участникът е посочил, че лицето е с придобита образователно-квалификационна степен 
„магистър“ и призната специалност „спортен мениджмънт“, за доказване верността на 
които обстоятелства се е позовал на притежавана от експерта диплома № ….*/1998 г., 
издадена от Национална спортна академия – гр. София. 

 

При анализ на така представените данни за придобитата от г-н Кючуков 
професионална квалификация и по-конкретно – признатата му специалност, правейки 
преценка за тяхната относимост към одобрените, публично оповестени, известни на 
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Участниците, неоспорени, влезли в сила и задължителни за спазване минимални 
изисквания за технически и професионални способности, Комисията намира за установено 
следното: 

Във визираната по-горе т. 2.6., б. „а“ от Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни 
ниво/а“ на Обявлението за поръчка, както и в текста на т. 5.2.6., б. „а“ в Раздел III от 
Указанията за участие, Възложителят е посочил като критерий за подбор на 
Участниците разполагаемостта им с квалифициран инженерно-технически състав, 
определен за изпълнение на дейностите от обхвата на съответната обособена позиция, в 
което число и с експерт „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“. Като 
минимални изисквания към лицата, определяни за заемане на посочената експертна 
позиция, Възложителят е поставил следните специфични условия: (1) наличие на 
придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 
2 от ЗУТ, (2) придобит опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) 
инсталации и (3) притежаван от него валиден към датата на подаване на офертата 
документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.). 

 

От така цитираните условия, относими към допустимостта в процедурата, е 
безусловно видно, че по отношение на изискваната професионална квалификация на 
лицето, което ще изпълнява обсъжданата експертна позиция, Възложителят е направил 
конкретно посочване за придобита такава, отговаряща на нормативната разпоредба  
на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ. 

Видно от цитираната по-горе информация, касаеща професионалната 
квалификация на определения за „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве” експерт – г-н Пламен Кючуков, същият има придобита специалност „спортен 
мениджмънт”, която безспорно и недвусмислено не съответства на одобреното от 
Възложителя изискване, цитирано по-горе, предвид обстоятелството, че не попада в 
нито една от алтернативно изброените хипотези на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, съобразно 
която разпоредба, „технически правоспособни са лицата, получили дипломи от 
акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или 
„архитект“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение 
и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и 
строителство“ и „Техника“. 

 
С оглед тези си констатации, направени изцяло въз основа на декларираните от 

самия Участник факти и обстоятелства, Комисията приема, че със същите не се 
доказва съответствие с първото от цитираните по-горе минимални изисквания, 
одобрени от Възложителя за заемане на експертната позиция, за която е предложен 
г-н Кючуков, а именно: придобита професионална квалификация, отговаряща на 
изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, което несъмнено сочи и на неизпълнение от 
негова страна на условието за допустимост, оповестено както в Раздел III.1.3., 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. „а“ от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ от Указанията за участие в процедурата. 

 

На следващо място, прочита на вписаните в обсъжданото поле на ЕЕДОП данни, 
досежно които Комисията отново само би могла да презюмира, че са относими към 
придобития от лицето специфичен опит като Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве, обосновава поредното нейно заключение, че и по отношение на този 
от експертите, също липсват безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
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недвусмислен начин съответствието му с друго от минималните изисквания, 
утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
вписано със същото смислово съдържание и в Раздел III, т. 5.2.6, б. „б“ от Указанията 
за участие в процедурата, а именно: да е придобил опит като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

По отношение на така поставеното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, в полето на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е направено посочване само 
на един строителен обект, който представлява жилищна сграда (сграда с 
административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, бл. № 55), при изпълнението на който 
отново не е ясно в какво качество е взел участие г-н Кючуков.  

Независимо, обаче от факта, че въпросният обект съответства на 
изискването да е „жилищна сграда“, Комисията, основавайки се на идентични доводи, 
с тези, обосновани досежно предходните експерти, счита че липсват достатъчно 
безспорни и недвусмислени данни, от които да почерпи информация за това дали: 

- изпълняваните строителни дейности попадат в една или повече от тези 
категории, поставени в цитираното по-горе минимално изискване, а именно: да са за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване; 

- въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации. 

 

Що се касае до другия обект – „изграждане на общински информационен и 
комуникационен център на територията на град Дългопол“, недвусмислено видно е че 
същият като вид обект на сградното строителство не е жилищна сграда, а е обект 
на социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система 
за обслужване на населението в социалните дейности, със смисъла на понятието, 
дефиниран в § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ. 

 
13. В последния абзац на Част VI от представения ЕЕДОП на Участника, липсва 

попълване на по-голяма част от изискуемите данни. 

Предвид обстоятелството, че във въпросната, последна част на ЕЕДОП, който по 
съществото си представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, Участниците трябва 
да попълват данни относно: Възложителя, наименованието на процедурата и 
обособената позиция, за която участват, кратко описание, препратка към 
публикацията в ОВ на ЕС (РОП) и референтен номер, но преди всичко – трябва да 
декларират даваното от тях официално съгласие Възложителят да получи достъп до 
документите, подкрепящи информацията, предоставена в отделните Части и 
Раздели на представения от тях Единен европейски документ за обществени поръчки, 
липсата на други релевантни данни и информация в тази Част от документа, освен 
направеното от Дружеството изписване на предмета на процедурата (дори не и на 
обособената позиция, за която участва), може да се квалифицира като съществен 
пропуск в офертата на „Калекса“ ООД. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия 

абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
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настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2018/S 
246-562690 от 21.12.2018 г. (ОВЕС, бр. 246 от 21.12.2018 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
2. Предвид установеното от Комисията обстоятелство, че спрямо „Калекса“ ООД, 

със статут на лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, 
ал. 3 от ЗОП (в редакциите на посочените разпоредби, действали към датата на 
откриване на процедурата) е и съдружника Йоана Михайлова, същата, освен, че трябва 
да бъде вписана в съответното поле на Раздел „Б“ в Част II от представяния от 
Участника нов ЕЕДОП, също така трябва и да подпише същия, или отделен ЕЕДОП 
(при наличие на една или повече от хипотезите на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП - в 
редакцията на посочената разпоредба, действала към датата на откриване на 
процедурата). 

Също така, при представяне на изискания му нов ЕЕДОП, от страна на 
Икономическия оператор стриктно следва да бъде спазено и задължението 
документът да е в електронен вид, в нередактируем pdf формат и подписан цифрово (с 
електронен подпис) от всяко едно от конкретно индивидуализираните по-горе лица. 

 
3. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 3 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 
4. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
5. Предвид установената от Комисията противоречиво дадена от Участника 

информация, касаеща приложимостта спрямо него на специфичните национални 
основания за изключване, утвърдени от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 
2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие, както и с цел установяване налице ли са 
действително спрямо „Калекса“ ООД, или не въпросните основания за отстраняване, 
предвидени в разпоредбите на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 
чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, при представянето на 
коригирания от него нов ЕЕДОП, попълвайки Част III, Раздел „Г“, поле първо, 
Икономическият оператор трябва ясно, недвусмислено и без възможност за каквото и 
да е тълкуване сам да посочи коя от двете, направени от него разнопосочни и 
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противоречащи си декларации следва да се приема за реално съответстваща и 
приложима спрямо него. 

 
6. Представяйки допълнително изисканите му по реда и при условията на чл. 54, ал. 

8 от ППЗОП документи, едновременно и с цел доказване на съответствие с минималното 
изискване за икономическо и финансово състояние, поставено в текста на Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т.1.1. от Обявлението за поръчка, одобрено със същото 
съдържание и в Раздел III, т. 4.1.1. от Указанията за участие, Участникът, в хипотеза че 
през последните три приключили финансови години е реализирал оборот от изпълнение на 
СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, какъвто именно е изискуемия оборот, дефиниран от Възложителя 
като такъв в сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция №1, трябва да попълни 
необходимата информация за стойностните размери на този си оборот в 
релевантното и относимо за целта поле на Част IV, раздел „Б“, т. 2а) от ЕЕДОП.   

 

7.1. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 
изводи, че строителните дейности, посочени под №1 и №2 от списъка, съдържащ се в Част 
IV, Раздел „В“, т. 1а) от представения ЕЕДОП и сочени за изпълнени от „Калекса“ ООД на 
следните обекти: (1) „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел 
създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, 
Община Дългопол – поддейност 1 изграждане на спортна зала“ и (2) „Ремонт и 
реконструкция на храм „Света Троица“, с. Генерал Колево, Община Вълчи дол“, са с 
предмет на възлагане, който не може да бъде определен като „сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №1, в хипотеза, че 
Участникът не споделя и не е съгласен с този извод на Комисията, съответно, 
поддържа и твърди действително наличие на съответствие на офертата му с 
утвърдения критерий за подбор, допълнително следва да представи безспорни 
доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че 
изпълнените от него строителни интервенции обхващат именно: изграждане/ново 
строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и включват кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 

*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията за липса на представени 
в обсъждания негов ЕЕДОП данни за изпълнени на посочените два обекта СМР/СРР на 
жилищни сгради, Участникът трябва да посочи други обекти, които попадат в 
изискуемия обхват на цитираната дефиниция за „сходност“ в пълния обем на 
включените в нея изисквания, разписани в цитираните части от Обявлението и 
Указанията за участие. 

 
7.2. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, които е изпълнил в обхвата на посочения договор №3, 
касаещ (съобразно декларацията, вписана в Част IV, Раздел „В“,, т. 1а) от представения в 
офертата ЕЕДОП) многофамилна жилищна сграда с административен адрес в гр. Добрич, 
бул. „Русия“, бл. №55, с изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, както и за 
безспорност при доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и 
професионални способности, Участникът трябва при вписване на информацията в 
идентичното поле на новопредставяния негов ЕЕДОП, да разпише и конкретните, 
изпълнени от него строителни дейности, (в което число и техния вид) на този 
именно конкретен обект на строителна интервенция, на който основава 
професионалния си опит, спрямо изискванията на Възложителя. 
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Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му в т. 7.1. и т. 7.2. по-горе, 
посредством новопредставяните от Участника данни, информация и 
доказателствени документи, следва по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че 
„Калекса“ ООД е изпълнило през референтния за настоящата процедура период поне 2 
(две) строителни дейности, които следва да са за изпълнение на една или повече от 
следните СМР/СРР: изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на точно определен вид обекти - жилищни 
сгради, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на 
стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща 
дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 
8. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1, б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично обективирани и в 
Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва 
да представи за предложения от него експерт „Ръководител обект“ – инж. Красен 
Петков безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето опит като ръководител на екип 
или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, като 
за целта посочи конкретни, ясни и релевантни данни за:  

- предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности, 
участвайки като „Ръководител обект/Ръководител екип при изпълнението на 
строителни дейности на обекти, които са „жилищни сгради“, съобразно цитираната 
по-горе дефиниция на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, както и на вътрешните им (сградни) 
инсталации; 

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на всяка отделна от 
посочените сгради, отговарящи на изискването за „жилищни“, които интервенции 
следва да са една или повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване, включително като се индивидуализират и 
актовете с които всеки обект е приет като годен за ползване 

 
9. За да бъде коректно и точно спазено от страна на Участника минималното 

изискване, поставено от Възложителя и като критерий за подбор в настоящата процедура, 
обективирано в текста на Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразено 
със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата, допълнително следва да се представи конкретна и ясна информация, 
доказваща по безспорен начин придобит от предложения от него Технически ръководител - 
инж. Тодор Младенов специфичен опит именно като Технически ръководител на поне 
2 (два) изпълнени  обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, като за целта посочи конкретни, ясни 
и релевантни данни за:  

- предмета и обхвата на изпълнените от експерта конкретни дейносит по 
осъществяване на техническо ръководство (заемайки позицията на Технически 
ръководител) при изпълнението на строителни дейности на обекти, които са 
„жилищни сгради“, съобразно цитираната по-горе дефиниция на § 5, т. 29 от ДР на 
ЗУТ, както и на вътрешните им (сградни) инсталации; 

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на всяка отделна от 
посочените сгради, отговарящи на изискването за „жилищни“, които интервенции 
следва да са една или повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
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реконструкция и/или основно обновяване, включително като се индивидуализират и 
актовете с които всеки обект е приет като годен за ползване. 

 
10. Представяйки изискания му нов, коригиран ЕЕДОП, Участникът следва, в 

относимото поле на т. 6 от Част IV, Раздел „В“, да впише данни и информация, с които по 
безспорен и недвусмислен начин да се удостоверява съответствие на предложения от него 
Експерт по част „ОВК“- инж. Александър Илиев с минималното изискване на 
Възложителя, утвърдено в Раздел III.1.3., т. 2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.3., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, 
за: придобит от експерта специфичен опит в извършване на дейности по част „ОВК“ 
на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, като за целта посочи 
конкретни, ясни и релевантни данни за:  

- предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности, 
участвайки като не като какъв да е, а конкретно като експерт по част „ОВК“ при 
изпълнението на строителни дейности на обекти, които са „жилищни сгради“, 
съобразно цитираната по-горе дефиниция на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, както и на 
вътрешните им (сградни) инсталации; 

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на всяка отделна от 
посочените сгради, отговарящи на изискването за „жилищни“, които интервенции 
следва да са една или повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване, включително като се индивидуализират и 
актовете с които всеки обект е приет като годен за ползване 

 
11. За да бъде доказано по несъмнен и безспорен начин, че предложеният в офертата 

на „Калекса“ ООД експерт за заемане на позицията „Отговорник/специалист по контрола 
на качеството“ - инж. Станислав Минев отговаря на изискването за допустимост, 
разписано в Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, обективирано със 
същото съдържание и в текста на т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата (и имащо задължителен за спазване характер), в новоизискания му 
ЕЕДОП, Участникът трябва да впише релевантни данни, от които по недвусмислен 
начин да бъде почерпена безспорна информация, че лицето е придобило специфичен 
опит конкретно в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, 
предоставяйки ясни и недвусмислени данни досежно:  

- предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности, 
участвайки конкретно като „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ 
при изпълнението на строителни дейности на обекти, които са „жилищни сгради“, 
съобразно цитираната по-горе дефиниция на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, както и на 
вътрешните им (сградни) инсталации; 

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на всяка отделна от 
посочените сгради, отговарящи на изискването за „жилищни“, които интервенции 
следва да са една или повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване, включително като се индивидуализират и 
актовете с които всеки обект е приет като годен за ползване. 

 
12. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на 

Участника на съответствие на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
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лице по безопасност и здраве” – Пламен Кючуков с одобрените и влезли в сила изисквания 
на Възложителя, разписани в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. 
„а“ и б. „б“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ и б. „б“ от Указанията 
за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на 
чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от 
Участника: 

(1) да представи официален удостоверителен документ, издаден от учебно 
заведение или аналогична институция, от който документ да е видно съответствие 
на притежаваната от г-н Кючуков професионална квалификация, отговаряща на 
условието на Възложителя същата да покрива изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; 

(2) в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на изискания му нов 
ЕЕДОП да представи данни и информация, различни от или допълващи вече заявените 
в разгледаната по-горе аналогична декларация (ЕЕДОП), доказващи по безспорен начин 
придобит от лицето не какъв да е, а опит конкретно като Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на 
поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, предоставяйки конкретни и 
обективно верни данни досежно:  

- предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности, 
изпълнявайки функции конкретно като Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве  при изпълнението на строителни дейности на обекти, които са 
„жилищни сгради“, съобразно цитираната по-горе дефиниция на § 5, т. 29 от ДР на 
ЗУТ, както и на вътрешните им (сградни) инсталации; 

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на всяка отделна от 
посочените сгради, отговарящи на изискването за „жилищни“, които интервенции 
следва да са една или повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване, включително като се индивидуализират и 
актовете с които всеки обект е приет като годен за ползване. 

 
В хипотеза, че за така предложения експерт не може да бъде доказано съответствие с 

обсъжданите минимални изисквания (особено що се касае до първото от тях), Участникът 
би могъл да се възползва от предоставяната му нормативна възможност и да предложи друг 
експерт, покриващ всички минимални изисквания, одобрени от Възложителя за позицията 
на „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“. 

 
13. Участникът трябва да представи изискания му нов ЕЕДОП попълнен изцяло в 

Част VI, с всички указани в това поле данни, относно: Възложителя, наименованието 
на процедурата и обособената позиция, кратко описание, препратка към 
публикацията в ОВЕС (РОП) и референтен номер, както и ясно изразена декларация, 
съобразно която лицето, подписало документа и сочещо се за негов автор дава 
официално съгласие Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи 
информацията, предоставена от и за Икономическия оператор в отделните Части и 
Раздели на представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки 
за целите на настоящата процедура. 

 

 
 
7. „СЕТАТЕХ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-142 от 22.01.2019 г. за 

обособена позиция №2 
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По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 
Участника, Комисията констатира следното: 

 

1. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Участника ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
2. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 
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3. Участникът, с цел доказване съответствие с условията и изискванията, одобрени 

от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.1.2. от Указанията за участие в процедурата 
(основани на императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за 
задължително отстраняване), в първото поле на дясната колона в Част III, Раздел Г „Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ на 
представения от него ЕЕДОП е декларирал следното: 

„Декларирам, че за участника, когото представлявам не са налице осъждания за 
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 
НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП)“. 

Липсва обаче аналогична декларация, от която по несъмнен и недвусмислен 
начин да се установява, че спрямо самия Управител и едноличен собственик на 
капитала на „Сетатех“ ЕООД не са налице горепосочените основания, които по 
силата на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП имат характер на задължителни основания за 
отстраняване от процедурата.    

Съгласно действащата при обявяването на процедурата разпоредба на чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП, основанията за задължително отстраняване по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 на същия член се 
отнасят за лицата, които представляват Участника, членовете на управителните и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи. Едновременно, чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП 
детайлизира, че лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП при еднолично дружество с ограничена 
отговорност са лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ). 

С цел яснота и максимално съдействие на Участниците в подготовката на 
представяната от тях оферта и преди всичко – за коректно попълване на Единния 
европейски документ за обществени поръчки, в пояснение към т. 2.1. от Раздел III на 
Указанията за участие в процедурата (стр. 22 и стр. 23 от Указанията), Възложителят в 
девет поредни точки също е конкретизирал правните субекти, които по силата на чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (в редакцията на нормите, действала към датата на 
откриване на процедурата и тази на подаване на офертата) са задължени в тяхното 
лично качество и съобразно представителната функция, която имат спрямо 
Участника, да декларират наличието на обсъжданите обстоятелства по отношение 
на тях самите.  

Безспорно от изложеното заключение на Комисията (изцяло нормативно основано и 
подкрепено от цитираните императивни разпоредби на ЗОП и ППЗОП) е, че във 
въпросното поле първо на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП следва да се декларира, че за 
Управителят и едноличен собственик на капитала на „Сетатех“ ЕООД не са налице 
основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 194-208, чл. 
213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК или аналогични на тези престъпления в 
държави членки и трети страни. 

 
4. За предложения в офертата на Участника експерт „Ръководител обект“ – инж. 

Дионисий Петров, в съдържанието на т. 6 в Раздел „В“, Част IV на обсъждания ЕЕДОП, са 
изнесени данни и информация, целящи удостоверяване на придобит от експерта 
специфичен опит в изпълнението на функции и задачи именно на тази експертна позиция и 
имащи следното съдържание:  

„Опит като ръководител на следните завършени обекти:  

1. „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на 
територията на община Банско” със следните обособени позиции: за Обособена позиция 
№2 – „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище 
„Димитър Благоев“ – гр. Добринище“, финансирана от Националния доверителен 
екофонд; 
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2. Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на 
строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” на 
Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Антим I“ №10“.  

 

От така направения дословен цитат на отразената от Икономическия 
оператор информация, касаеща експерта, определен за позицията на „Ръководител 
обект“, недвусмислено за Комисията е доказването на негов специфичен опит 
единствено в осъществяването на ръководство при изпълнението на строително-
монтажни работи само на 1 (един) обект, съответстващ на поставеното от 
Възложителя изискване да е  жилищна сграда. 

 
Обективни предпоставки и основания за така формирания от нея извод, Комисията 

на първо място намира в изнесените от самия Икономически оператор данни, цитирани 
дословно по-горе, от които недвусмислено е видно, че единствено втората от двете 
сгради – тази, находяща се на ул. „Антим I“ №10 в гр. Пазарджик отговаря на 
одобреното от Възложителя условие за допустимост, касаещо предназначението ѝ, а 
именно: жилищна.  

Другата посочена сграда, строителните дейности по преустройството и 
подобряването на енергийната ефективност на която е ръководил инж. Петров, а 
именно: сградата на Читалището в гр. Добринище, очевидно не отговаря на 
посоченото условие, предвид на това, че съобразно дефиницията, съдържаща се в § 5, 
т. 75 от ДР на ЗУТ е обект на социалната инфраструктура – сграда, публична 
собственост, формираща система за обслужване на населението в културата и 
социалните дейности. 

С цел пълнота и обоснованост на излаганите от него мотиви, настоящият 
помощен орган намира за необходимо да посочи, че „жилищна сграда“ (в 
изграждането/новото строителство и/или преустройството и/или основния ремонт 
и/или реконструкцията и/или основното обновяване на които, Възложителят е изискал да 
е доказаният опит на експерта за целите на настоящето възлагане), съгласно 
определението, нормативно регламентирано в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ е 
сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече 
жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ“. 

 

На следващо място, недоказаността на изискуемия специфичен опит на 
експерта се дължи и на това, че дори и по отношение на втория от обсъжданите 
обекти (многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Антим I“ №10) 
Участникът е „пропуснал“ да предостави данни и информация, които Възложителят 
е определил в Указанията за участие като имащи не само съществено значение за 
удостоверяване на въпросния специфичен опит, но и като задължително необходимо 
съдържание на декларираните от Участниците в процедурата факти и 
обстоятелства. 

Конкретните изисквания, които Комисията счита, че не са спазени от страна 
на Икономическия оператор се изразяват в следното: 

В пояснението, следващо минималните изисквания, одобрени от Възложителя 
в шестте поредни точки на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, 
наименовано „Доказване“, в максимална степен ясно и разбираемо е обяснено, че „При 
подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 
поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само 
посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, 
Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави 
данни и информация относно: ……… (6) специфичен професионален опит - 
индивидуализация на строежите, изпълняваните на тях дейности и конкретните 
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актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 
обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 

Установимо по несъмнен и недвусмислен начин от дословно направеното по-
горе цитиране на данните, представени от Участника и относими към „опита като 
ръководител“ на предложения от него експерт, е обстоятелството, че по отношение 
на втория от двата „завършени обекта“ (попадащ в определението за жилищна 
сграда) не е представена никаква относима, ясна и релевантна информация за 
конкретния вид строителни интервенции, осъществявани на посочената сграда, при 
изпълнението на която експертът би следвало да е бил Ръководител обект. 

Поради тази именно липса на прецизност в детайлите, за настоящият 
помощен орган остава неясно дали изпълняваните на обекта дейности касаят 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, каквото изискване е поставено от Възложителя както в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата.  

Едновременно с посоченото, неясен е и конкретния акт, с който единствения 
„сходен“ обект е въведен в експлоатация (при все, че в одобреното от Възложителя 
изискване е поставено условие същите да са минимум два). 

Тази поредна липса на предоставена релевантна информация, Комисията 
намира за друг пропуск, не по-малко съществен от предходно обсъдените, който на 
самостоятелно основание предпоставя за нея невъзможност за обективна и 
безпристрастна преценка съответства ли инж. Петров на поставеното от 
Възложителя условие за допустимост, относимо към обсъжданата експертна 
позиция, а именно: определеният за заемането ѝ експерт да има опит като 
ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта, 
т.е., такива, които са не само завършени, но за тях е издаден и съответен акт за 
установяване годността за приемане и ползване на конкретния обект. 

 

В обобщение на гореизложеното, Комисията счита, че спрямо експерта, 
предложен за „Ръководител обект“ не е доказано съответствие с минималното 
изискване, поставено от Възложителя в текста на т. 2.1., б. „в“, Раздел III.1.3. от 
Обявлението за поръчка, одобрено с идентично съдържание и в Раздел III, т. 5.2.1., б. 
„в“ от Указанията за участие в процедурата, а именно: да има опит като 
ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 
5. Аналогична на обсъдената по отношение на предходния експерт е и констатацията 

на Комисията, относима към декларативно направеното от Икономическия оператор 
отразяване на специфичния професионален опит на предложения от него експерт за 
изпълнение на функциите и отговорностите на Технически ръководител – инж. Александър 
Босилков. 

По отношение на този от експертите, Участникът също не е представил безспорни 
данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен начин, че определеното от него 
лице за заемане на визираната експертна позиция отговаря на минималното 
изискване, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от Обявлението 
за поръчка, аналогично одобрено и в Раздел III, т. 5.2.2, б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата, а именно: да е придобил опит като технически ръководител на 
поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
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и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Във връзка с така поставеното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, в полето на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е направено посочване само 
на един строителен обект, който представлява жилищна сграда, при изпълнението 
на неясно какви „строителни дейности“ на който, се твърди, че инж. Босилков е 
изпълнявал функции като „Технически ръководител“ и който обект е: „Работно 
проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на 
многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” на Многофамилна жилищна 
сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Антим I“ №10“. 

 

Независимо обаче от факта, че въпросният обект съответства на изискването 
да е „жилищна сграда“, Комисията, основавайки се на идентични доводи, с тези, 
обосновани досежно предходния експерт, счита че липсват достатъчно безспорни и 
недвусмислени данни, от които да почерпи информация за това дали: 

- изпълняваните строителни дейности попадат в една или повече от 
категориите, поставени в цитираното по-горе минимално изискване, а именно: да са 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване; 

- въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации; 

- за обсъждания обект е издаден съответен акт за установяване годността за 
приемането и ползването му, с което обектът да се квалифицира като „изпълнен“. 

 

С оглед така посочените конкретни пропуски, допуснати при представяне 
опита на инж. Босилков, недвусмислено видна според Комисията е както липсата на 
доказано съответствие с горецитираното минимално изискване към специфичния 
професионален опит на експерта, така и неполагането на достатъчно грижа от 
страна на Участника, довело до неизпълнение от негова страна и на условието, 
поставено в т. (6) от текста на пояснението, следващо т. 5.2. от Раздел III на 
Указанията за участие, наименовано „Доказване“, съобразно което при подаването на 
офертата, Участникът декларира специфичния професионален опит на предлаганите 
от него експерти, едновременно посочвайки както предмета и обхвата на 
изпълнените от лицето експертни дейности, така и правейки индивидуализация на 
строежите, изпълняваните на тях дейности и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация. 

 
6. В обсъдената и в предходните две точки част от ЕЕДОП, относима за доказване на 

техническите и професионални способности на Участника, въведени като критерий за 
подбор за целите на настоящата процедура, в Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за поръчка, 
както и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие, а именно: Част IV, Раздел „В“, т. 6 на 
декларацията, верен на възприетия от него подход за лишено от конкретика представяне 
на необходимите данни за доказване придобит специфичен опит от предлаганите от него 
експерти (посредством позоваване на идентична пестелива информация за едни и същи 
обекти), Икономическият оператор не е направил ясно посочване на изискуемата и 
релевантна информация, досежно част от минималните изисквания, касаещи 
посочените от него лица за изпълнение функциите и отговорностите на: „Експерт по 
част „Електро” и „Отговорник/специалист по контрола на качеството“. 

Въпросните изисквания, по отношение на които не е вписана относима и 
недвусмислено ясна информация в разглежданото поле на представената от „Сетатех“ 
ЕООД декларация, са тези, касаещи придобит от всеки от експертите специфичен 
опит при осъществяването на съответните, съобразно конкретната експертна 
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позиция дейности на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, условията за 
които са утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел 
III.1.3., т. 2.4., б. „в“ и т. 2.5., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.2.4, б. „в“ 
и т.5.2.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и 
задължителни за спазване. 

Съобразно визираните условия за допустимост, поставени от Възложителя, като част 
от инженерно-техническия състав, определен за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на обособената позиция, за която участва, Икономическият оператор трябва да 
предвиди и посочените по-горе експерти: по част „Електро” и „Отговорник/специалист по 
контрола на качеството“. По отношение на всяка от посочените експертни позиции, 
Възложителят е утвърдил и конкретни изисквания за професионална компетентност (със 
смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) – съответна за 
експертната позиция професионална квалификация и условие за придобит от конкретния 
експерт специфичен опит, съответстващ на предмета и спецификата на възлаганите за 
изпълнение дейности от обхвата на конкретната обособена позиция. 

Въпреки тази яснота и недвусмислие на утвърдените от Възложителя указания, 
игнорирайки факта, че същите се явяват не само задължителни за него, но и съобразяването 
им е предпоставка за по – нататъшното му участие, респ. неизпълнението им е отделно 
основание за отстраняване, Участникът е попълнил обсъжданата част на ЕЕДОП по начин и 
посредством представяне на данни и информация, които, разгледани по същество не 
доказват съответствие с второто от посочените изисквания за подбор, относимо за 
всяка от двете обсъждани експертни позиции. 

Като аргумент за така направения извод, следва да се посочи, че по отношение на 
всяко едно от двете лица, вписани в Част IV, Раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП, а 
именно: 

 - инж. Ради Велчевски, определен за „Експерт по част „Електро”; 

и 

- инж. Венцислава Севдина, предложена за позицията на „Отговорник/специалист 
по контрола на качеството“, 

липсва ясно посочване на голяма част от изискуемите данни за придобит от 
всеки конкретен експерт специфичен опит при изпълнението именно на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

 
С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от екипа, предложен от Участника, а именно: 

По отношение и на двете, индивидуализирани по-горе лица се съдържа деклариране 
на общи данни, съобразно които и двамата са придобили опит „на следните завършени 
обекти: (1) „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на 
територията на община Банско”със следните обособени позиции: за Обособена позиция 
№2 – „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище 
„Димитър Благоев“ – гр. Добринище“, финансирана от Националния доверителен 
екофонд“ и (2) „Проектиране и изпълнение на строително монтажни работи за 
подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни 
сгради на територията на Община Пловдив, финансирани по Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособена позиция №30 - 
многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Ракита“ №16, 18, 20, 22, 24, 26, 
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Район „Източен“, първото от тях (инж. Велчевски) – в качеството му на „специалист 
„Електро“, а второто (инж. Севдина) – като „експерт по контрола на качеството“. 

 

Недвусмислено видна от дословно отразения по-горе цитат на  декларираните 
от Участника данни, е липсата на релевантна информация за: 

(1) придобит от всеки от двамата експерти специфичен опит (съобразно 
позицията, за която е предложен) при изпълнението на строителни интервенции на 
поне 2 (две) жилищни сгради, предвид на това, че посоченото Читалище „Димитър 
Благоев“ – гр. Добринище като вид обект на сградното строителство не е жилищна 
сграда, а е обект на социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, 
формираща система за обслужване на населението в културата и социалните 
дейности, със смисъла на понятието, дефиниран в § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ; 

(2) това дали изпълняваните строително-монтажни работи на обект 
„многофамилни жилищни сгради по обособена позиция №30 - многофамилна жилищна 
сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Ракита“ №16, 18, 20, 22, 24, 26, Район „Източен“ 
попадат в една или повече от видовете дейности, алтернативно изброени в 
цитираното по-горе минимално изискване, а именно: да са за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване; 

(3) това дали въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните 
сградни инсталации на посочената многофамилна жилищна сграда в кв. „Източен“ на 
гр. Пловдив; 

(4) съответният акт, с който е установена годността за приемането и 
ползването на единствената посочена жилищна сграда, при строителството на 
която са били експерти обсъжданите две лица и с издаването на който акт може да 
се приеме, че обектът действително е „изпълнен“, каквото именно е условието, 
поставено от Възложителя в т. (6) на пояснението, наименовано „Доказване“ и 
следващо изискванията, обективирани в отделните шест точки на т. 5.2. от Раздел 
III на Указанията за участие. 

 
7. От информацията, представена в многократно визираното и в предходните три 

точки поле на Част IV,  Раздел „В“, т. 6 от ЕЕДОП и която информация е относима към 
лицето, предложено за изпълнение функциите на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ (определян от Участника като: „длъжностно лице по ЗБУТ“) – 
Светозар Накев, Комисията за пореден път е в невъзможност да придобие ясна 
увереност по отношение придобит от предложения експерт специфичен опит, който 
съобразно изискванията за тази именно експертна позиция трябва да е като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, което 
обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на Участника и на одобреното за 
целите на настоящата процедура изискване, обективирано в Раздел III.1.3., т. 2.6., б. 
„б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за 
участие. 

Конкретните данни, изложени от самия Участник и предпоставили така направеното 
от Комисията заключение, се заключават в направеното в ЕЕДОП посочване, че експертът 
има „професионален опит като длъжностно лице по ЗБУТ на следните завършени 
обекти: 

1. „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и извършване на 
авторски надзор във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Троян по 4 
обособени позиции: за обособена позиция №2: бл. 13, ж.к. „Лъгът“, гр. Троян“; 
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2. Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на 
енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на 
територията на Община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособена позиция №30 – 
многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Ракита“ №16, 18, 20, 22, 24, 26, 
Район „Източен“. 

Липсва обаче каквато и да е, дори и минимална, относима информация 
относно: 

- вида и характера на изпълняваните строително-монтажни работи на тези 
обекти (които по същността си отговарят на поставеното от Възложителя условие 
да са „жилищни сгради“) и дали същите тези дейности попадат в една или повече от 
категориите интервенции, алтернативно изброени в цитираното по-горе минимално 
изискване, а именно: да са за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване; 

- дали въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации на посочените многофамилни жилищни сгради; 

- какъв е съответния акт, с който е установена годността за приемането и 
ползването им, с издаването на който акт може да се приеме, че съответния обект 
действително е „изпълнен“, каквото именно е условието, поставено от Възложителя 
в т. (6) на пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо изискванията, 
обективирани в отделните шест точки на т. 5.2. от Раздел III на Указанията за 
участие. 

Отчитайки множеството неясноти, следващи от непълнотата в 
предоставената от Икономическия оператор информация, Комисията счита за 
несъмнено обективно невъзможно да се приеме, че експерт Накев отговаря на 
условията и изискванията, одобрени от Възложителя в посочените по-горе части от 
Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 1 от 

констативната част по-горе, Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който 
коректно и обективно вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест 
въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от 
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване на 
Икономическия оператор от участие в процедурата. 

 
2. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 
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3. Съобразявайки изложените в т. 3 на констативната част по-горе аргументи на 

Комисията, касаещи конкретните правните субекти, по отношение на които е приложима 
нормата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, Участникът, представяйки изисканият му нов ЕЕДОП 
трябва да декларира в поле първо на дясната колона в Част III, Раздел „Г“ от съдържанието 
му, дали спрямо Управителя и едноличен собственик на капитала на Дружеството са 
или не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка 
с чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК или аналогични на тези 
престъпления в държави членки и трети страни. 

 
4. За да е налице коректно, точно и пълно изпълнение на всички изисквания, 

поставени от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., 
б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, Икономическият оператор следва да представи за предложения от 
него експерт „Ръководител обект“ – инж. Дионисий Петров безспорни данни и 
информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин, 
придобит от експерта опит като ръководител на екип или ръководител на обект на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от Възложителя в 
т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова релевантна информация, относима към специфичния опит на 
експерта, следва да се впишат и недвусмислени данни и информация относно 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е било 
Ръководител обект/екип. 

 
5. По отношение на експерт „Технически ръководител“ – инж. Александър 

Босилков, Участникът следва да представи данни и информация, допълващи и 
конкретизиращи вече заявените в първоначално представения от него ЕЕДОП, респ., 
доказващи по безспорен начин пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 
утвърдени по идентичен начин в Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка и в 
Раздел III, т. 5.2.2, б. „б“ от Указанията за участие в процедурата за: придобит от 
експерта опит като технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, включително като се индивидуализират и актовете с които 
всеки обект е приет като годен за ползване. 

 
6.1. Участникът, с цел доказване на съответствие с условията и изискванията, 

одобрени и разписани от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, съответно посочени и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „в“ 
от Указанията за участие в процедурата, следва да представи данни и информация, 
различни от, или допълващи вече заявените в представения от него ЕЕДОП, доказващи по 
безспорен начин придобит от предложеното от него лице за позицията на „Експерт 
по част „Електро” – инж. Ради Велчевски, опит в извършване на дейности по част 
„Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Освен посоченото, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Икономическият оператор следва да впише ясни и точни данни и информация 
относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени са в 
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експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които инж. 
Велчевски е извършвал дейности по част „Електро“. 

 
6.2.  За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, 

оповестени в Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразено със същото 
съдържание и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, 
Участникът следва да представи за предложения от него „Отговорник/специалист по 
контрола на качеството“ – инж. Венцислава Севдина, безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето 
специфичен опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

В допълнение, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от Възложителя в 
т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова релевантна информация, относима към специфичния опит на 
експерта, следва да се предоставят и недвусмислени данни и информация относно 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е 
изпълнявало дейности като Отговорник/специалист по контрола на качеството. 

 
7. По отношение на експерт „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 

здраве – Светозар Накев, Участникът следва да представи данни и информация, 
допълващи и конкретизиращи вече заявените в първоначално представения от него 
ЕЕДОП, респ., доказващи по безспорен начин пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя, утвърдени по идентичен начин в Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „б“ от Обявлението 
за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата за: 
придобит от експерта опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от Възложителя в 
т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова релевантна информация, относима към специфичния опит на 
експерта, следва да се впишат и недвусмислени данни и информация относно 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект, при строителството на която лицето е изпълнявало функции именно 
като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве. 

 

 
 
8. „КИЛТЕКС“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-143 от 22.01.2019 г. за 

обособена позиция №2 

 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 

1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 
от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан 
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1. 

В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в 
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания 
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ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща 
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  

С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  

Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да 
представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му с използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на 
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата 
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на 
Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение 
за вписване на въпросната информация в поле първо на Част I от представяния от него 
ЕЕДОП. 

 
2. В Част II, Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор не е 
декларирал дали в хипотеза на определянето му за Изпълнител, респ. при евентуалното му 
възлагане за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2 ще 
превъзложи част от тях за осъществяване от подизпълнител/и (не е избран нито един 
от двата възможни, поставени в алтернатива и взаимно изключващи се отговора – „да“ 
и „не“), нито дела на евентуалното подизпълнение, осъществявано от друг стопански 
субект, което обстоятелство препятства възможността на Комисията да прецени, 
без необходимост от тълкуване дали е спазено от страна на Участника 
задължението, следващо спрямо него от нормата на чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

 
3. Във второто поле от дясната колона на Част III: „Основания за изключване“, 

Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“ от обсъждания ЕЕДОП, е 
направено отбелязване на отговор „не“, в допълнение на което е направено следното 
текстово изписване: 

„Долуподписаният Деян Добрев Ганев декларирам, че: 

- не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпления по чл. 321 и 321а, чл. 301 - 
307, чл. 209 – 213, чл. 108а, чл. 253 - 260, чл.192а или 159а-159г от Наказателния кодекс;  

- не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпления, аналогични на посочените в 
горния параграф“. 

Въпреки така ясно и недвусмислено направените от него волеизявления, в 
следващото поле от същата част на документа, на въпроса „В случай на присъда, 
Икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност 
въпреки наличието на съответните основания за изключване?“, отново е даден отговор 
„не“, който отговор не само, че е в пълно противоречие с цитираната по-горе 
декларация, но и с аргумент от нормата на чл. 56, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 
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от ЗОП е неверен, предвид че би бил релевантен единствено при даден от Участника 
положителен отговор на предходния въпрос. 

 
4. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
5. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 
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С цел пълнота, обективност и максимална точност на отразяваните от нея 

констатации, Комисията намира за необходимо да посочи, че в противовес на краткия и 
общ отговор („не), отразен в обсъжданото поле на ЕЕДОП, Участникът е направил 
следното подробно изброяване на регистри и административни органи:  

„Национална база данни: 

- Търговски регистър,  

- Регистър Булстат, 

- ЦПРС;  

Компетентни органи:  

- Агенция по вписванията, 

- Окръжен съд, 

- Районен съд, 

- Камара на строителите в България“, 

Независимо от отразеното от Икономическия оператор пояснение, че така 
направеното от него изброяване е с цел „потвърждаване на декларираната информация“, 
Комисията счита горецитираните данни за ирелевантни и неотносими конкретно за 
информацията, подлежаща на деклариране в тук обсъжданата част на ЕЕДОП. 

 
6. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Управителят на 
„Килтекс“ ЕООД е декларирал, че както спрямо него, така и по отношение на 
представляваното от него Дружество не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие, допълвайки следното:  

„- не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпления по чл. 194 - 217, чл. 213а - 
217, чл.219-252 и чл.254а-260 от Наказателния кодекс;  

- не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпления, аналогични на посочените в 
горния параграф в друга държава членка или трета страна; 

- по отношение на представляваното от мен дружество не е налице свързаност по 
смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с другите участници в обществената поръчка; 

- представляваното от мен дружество не е дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързано лице с подобно дружество и 
по отношение на регистрираното в юрисдикция с преференциален данъчен режим 
дружество не е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. “. 

 

Разгледана по същество, така направената от Икономическия оператор декларация, 
обаче не само, че частично покрива обхвата на въпросните основания, посочени от 
Възложителя в Документацията за участие, но и съдържа позоваване на отменени и 
недействащи към датата на подаване на офертата на Дружеството нормативни 
изисквания – обстоятелство, правещо същите ирелевантни за допустимостта на Участника 
в настоящата процедура, с оглед следното: 

 

6.1. В контекста на гореустановеното, на първо място следва да се отбележи, че от 
страна на Участника не са съобразени и не са спазени изискванията, обективирани от 
Възложителя по идентичен начин както в Раздел IV.3., подраздел II, т. (4) – т. (6) от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към участниците в 
процедурата“, т. 2.1.2.4. и т. 2.5.2 от Указанията за участие. 
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Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите 
на чл. 54, ал. 1 т. 6 от ЗОП и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), по ясен и неподлежащ на 
тълкуване начин е указал следното:  

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 
Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки Участник, за 
когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е 
установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 
и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен“. 

В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен начин 
на стр. 24 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с 
троен знак за привличане на вниманието е обективирал следното пояснение, съобразно 
което: „!!! Липсата, спрямо Участника на …………………. извършени нарушения на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в 
Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка (в зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – чрез използване на 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез 
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
(2) „Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 

юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ (т. 2.5.2. на Раздел III 
от Указанията за участие). 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираното изисквание, Възложителят е указал и съответното поле в 
ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата спрямо конкретния 
Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а именно: „!!! 
Липсата на обстоятелствата по …… т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на 
Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП“ (стр. 27 от Указанията за участие). 

 

От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г 
на ЕЕДОП ........., предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. са 
посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за 
задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2., Възложителят е въвел 
специфични национални основания за изключване от участие в процедурата, с оглед което, 
в този конкретно Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в word формат - по обр. №1“ 
(какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Икономическият оператор трябва да 
декларира още и: 

- дали са налице или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 
63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

- дали са налице или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)“. 

- дали са налице или не спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
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Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване от страна и на този Участник, 
посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в първото от 
полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се 
подчертае и обстоятелството, че така визираните изисквания, освен въздигнати от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основания за отстраняване, са 
такива и по силата на посочените по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП, във връзка с  чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, ал. 3, чл. 63, ал. 1, ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност, както и на чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което 
и предвид констатираните пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е 
препятствана възможността на настоящия помощен орган за обективна и реална 
преценка съответства ли Участникът на поставените условия за лично състояние. 

 
6.2. На следващо място, прави впечатление, че при деклариране липсата на 

основания за отстраняване по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), Управителят на Икономическия оператор е направил 
волеизявление, съобразно което (както бе цитирано и по-горе), представляваното от него 
Дружество „не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, или е свързано лице с подобно дружество……“. 

Във връзка с така направената от нея констатация, Комисията намира за необходимо 
да се посочи, че съобразно, действащата редакция на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, в сила от 
01.07.2016 г., „свързаността“ с Дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, не попада в обхвата на забранителните разпоредби на 
Закона и не е пречка за участие в обществени поръчки.  

Вместо това, обаче, в същата тази норма законодателят е възприел като абсолютно 
основание, предпоставящо невъзможността на един стопански субект да участва и 
да печели обществени поръчки, неговата зависимост, под формата на контрол, 
осъществяван пряко и/или косвено от Дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 

 
7. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1., т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, 
т. 3 (2) от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация 
(вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен 
регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за изпълнение на 
строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), Участникът, в първото поле на 
Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на Централния професионален 
регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за изпълнение на обекти от 
първа група, строежи от трета до пета категория по смисъла на ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 019040. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка 
на данните и информацията, публично оповестени в поддържания от Камарата на 
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строителите Централен професионален регистър на строителя, в резултат от която установи 
следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1159 от 13.09.2018 г., 
„Килтекс“ ЕООД е вписано за изпълнение на обекти от първа група, строежи от 
високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от трета до пета категория. 

За удостоверяване верността на горевизираните обстоятелства, на строителя е 
издадено Удостоверение с № I - TV 019865. 

 
8. В полето на т. 1а) в Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, Участникът е направил 

позоваване на два конкретно индивидуализирани с номер и дата договора, сочени като 
изпълнени от него в референтния за настоящата процедура период. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него договори, в нагледен описателен 
вид, Участникът е посочил: наименованието на съответния обект на строителство; 
Възложителя по съответния договор; изпълнените отделни строително-монтажни работи по 
отделните договори, съответстващата им стойност, периода на изпълнението им и 
съответните Констативни актове (обр. 15), с които е установена годността на съответния 
обект за приемането му. 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Килтекс“ ЕООД факти и 
обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен договор и имащи 
за цел доказване верността на декларираното, едновременно с което и отнесени към 
изискванията, поставени от Възложителя като критерий за подбор, Комисията установи 
следното: 

По отношение на първия от двата, посочени договора, Икономическият оператор не 
е включил в направеното от него видно изчерпателно описание относима информация за 
процентното отношение, в което „Килтекс“ ЕООД, бидейки партньор в ДЗЗД 
„БИЛТЕКС“ е изпълнявал дейностите от предмета на договора, възложен на Обединението 
от Община Севлиево и имащ за предмет „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР 
във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево“ по обособена 
позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к. „Митко Палаузов“, бл. 
6“.  

Друга неяснота в представените от Дружеството данни се изразява в липсата на 
ясно посочване дали изброените като изпълнени в обхвата на строителството 
дейности, които по същността си са сходни с предмета на настоящето възлагане, са 
реализирани именно от „Килтекс“ ЕООД като партньор, или от неговия партньор в 
Обеднинието – „Бибо 69“ ЕООД, който пропуск предпоставя и неизпълнение от 
страна на Участника на условието, обективирано в петото пояснение, следващо 
минималното изискване за технически и професионални способности, разписано в т. 
5.1. на Раздел III от Указанията за участие, с което Възложителят е указал, че: „в 
случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при изпълнението на 
които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, се описва 
само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може 
да представи съответните доказателства“. 

  
9. В последния абзац на Част VI от представения от Участника ЕЕДОП, липсва 

попълване на изискуемите данни. 

Предвид обстоятелството, че във въпросната, последна част на ЕЕДОП, който по 
съществото си представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, Участниците трябва 
да попълват данни относно: Възложителя, наименованието на процедурата и 
обособената позиция, за която участват, кратко описание, препратка към 
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публикацията в ОВ на ЕС (РОП) и референтен номер, но преди всичко – трябва да 
декларират даваното от тях официално съгласие Възложителят да получи достъп до 
документите, подкрепящи информацията, предоставена в отделните Части и 
Раздели на представения от тях Единен европейски документ за обществени поръчки, 
липсата на релевантни данни и информация в тази Част от документа, може да се 
квалифицира като съществен пропуск в офертата на Участника. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия 
абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2018/S 
246-562690 от 21.12.2018 г. (ОВЕС, бр. 246 от 21.12.2018 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
2. Предвид неяснотата по отношение ползването или не на подизпълнител/и от 

страна на „Килтекс“ ЕООД в хипотеза, че дейностите от обхвата на обособена позиция №2 
на настоящата обществена поръчка му бъдат възложени за изпълнение, която неяснота е 
предпоставена от факта на липсващо ясно отразено от Участника волеизявление в тази 
насока в относимото за това поле на Част II, Раздел „Г“ в представения от Дружеството 
ЕЕДОП, в хипотеза, че няма да бъде/бъдат ползван/и подизпълнител/и, в срока по чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП и в рамките на предоставената му правна възможност за представяне 
допълнителна информация, Участникът следва по ясен и категоричен начин да избере 
отговор „не“ в посочената част на новопредставяния негов ЕЕДОП. 

От друга страна, в случай, че е налице воля от страна на Дружеството да ползва 
подизпълнител/и, освен че същото недвусмислено трябва да бъде декларирано от 
представляващото Участника лице с избирането на отговор „да“ в полето на Част II, 
Раздел „Г“ на изискания му нов ЕЕДОП, но и в приложение следва да се представят 
ЕЕДОП/и от посочения/посочените подизпълнител/и и доказателства (по смисъла на 
чл. 66, ал. 1, изр. второ от ЗОП) за поетите от него/тях задължения. 

 

3. Извеждайки с аргумент от разпоредбата на чл. 56, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП заключението, че отговор „не“ в четвъртото поле от дясната колона в Раздел 
„А“ на Част III от ЕЕДОП е възможен единствено при даден положителен отговор 
(„да“) на въпроса „Издадена ли е по отношение на Икономическия оператор или на лице, 
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има 
правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките 
на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания 
(участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления или 
престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари или 
финансиране на тероризъм), която е произнесена най-много преди пет години, или 
съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в 
присъдата?“, в хипотеза, че поддържа направената от него декларация за липса на 
визираните основания за отстраняване по отношение на Управителя на 
Дружеството, Участникът, представяйки изискания му нов ЕЕДОП трябва да остави 
въпросното четвърто поле от обсъжданата част на документа непопълнено, без да 
отбелязва който и да е от двата отговора. 



146 
 

 
4. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 4 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 
5. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
6. За да се постигне от страна на Икономическия оператор точно и коректно 

спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.2.4. и т. 2.5.2. от 
Указанията за участие в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не 
спрямо Участника основанията за отстраняване, следващи от императивните забрани на 
чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и на чл. 69 от ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ 
от представяния от Дружеството нов ЕЕДОП, задължително трябва да бъдат 
вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и самостоятелни 
специфични национални основания за изключване (в това число и гореобсъдените в т. 6 
от констативната част на настоящия протокол), с конкретизация по отношение 
тяхната приложимост спрямо „Килтекс“ ЕООД, в което число и: 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) и 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 
На следващо място, едновременно и за да бъде създадена обективна увереност за 

настоящия помощен орган по отношение съответствието на Участника с нормативните 
изисквания на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, респ., липсата спрямо него на 
основанията, предпоставящи недопустимост за участие в обществени поръчки, въведени 
със същата тази разпоредба, представяйки изисквания му нов ЕЕДОП, в същото това първо 
поле на Част III, Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка“, следва ясно и недвусмислено да се посочи контролирани ли са 
Икономическия оператор и/или неговите Управители пряко и/или косвено от 
Дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
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нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
7. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на „Килтекс“ ЕООД с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано в Раздел 
III.1.1., т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3, подт. 2 от Указанията  
за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на представяния от него 
нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна индивидуализация на 
реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС, а 
именно: № I – TV 019865. 

 
8. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, изпълнени през последните пет години, считано от датата 
на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с 
дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, както и за безспорност при 
доказване от негова страна на съответствието си с този от критериите за подбор за 
технически и професионални способности, Икономическият оператор следва да 
представи в новия си ЕЕДОП ясни, конкретни и несъмнени данни както за 
процентното си участие при изпълнението на строителството от обхвата на посочения 
от него обект, поставен под №1 в списъка по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, така и за 
конкретните, изпълнени само от него строителни дейности при реализацията на 
въпросния обект и за които може да представи съответните доказателства. 

 
9. Участникът трябва да представи изискуемия нов ЕЕДОП попълнен изцяло в 

Част VI, с всички указани в това поле данни, относно: Възложителя, наименованието 
на процедурата и обособената позиция, кратко описание, препратка към 
публикацията в ОВЕС (РОП) и референтен номер, както и ясно изразена декларация, 
съобразно която лицето, подписало документа и сочещо се за негов автор дава 
официално съгласие Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи 
информацията, предоставена от и за Икономическия оператор в отделните Части и 
Раздели на представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки 
за целите на настоящата процедура. 

 

 
 
9. „ЗАЕЧКИ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-149/22.01.2019г. за обособена 

позиция №1 
 
Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от Участника, Комисията констатира 
следното: 

 
1. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
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правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Участника ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
2. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
3. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че Участникът не е съобразил и не е 
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спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на действалите 
към датата на откриване на процедурата разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 
101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и 
неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:  

 

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (лицето/лицата по чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, ал. 1 - ал. 3 от ППЗОП): 2.1.1.1. е 
осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на 
хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, престъпление против трудовите права на 
гражданите по чл. 172 от НК, престъпление против младежта по чл. 192а от НК, 
престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК, престъпление против 
стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в 
организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и престъпление против околната 
среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, освен ако е/са реабилитирано/и; 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 

 
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице някое от следните 

обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване, предвидени в 
националното законодателство, е именно и причината на стр. 24 от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с троен знак за привличане на 
вниманието да постави следното пояснение, съобразно което: „!!! Липсата, спрямо 
Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 
256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за 
изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“/„Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка (в 
зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез попълване на 
приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 
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(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването 
на Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП“. 

 

(3) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в 
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.  

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон. 

2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на 
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на Част III, 
Раздел „Г“ от ЕЕДОП“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими 
за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и 
съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените 
позиции подава оферта“. 

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 
54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 
2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе, Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се 
представя в Word формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), 
Участникът трябва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 
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- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, 
Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от „Заечки“ ЕООД, 
посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в първото от 
полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 
от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните 
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
детайлно изброените условия за лично състояние. 

 
4. В съдържанието на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП се 

констатира непълнота, изразяваща се в липсваща стр. 14 от документа (от т. 1б) до 
половината от т. 5 на Част IV, Раздел „Б“), съответно – в липса на данни и 
информация, относими към икономическото и финансово състояние на Участника и 
по-конкретно – касаещи поставените от Възложителя минимални изисквания за (1) 
реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособената позиция  
и (2) разполагаемост с валидна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ (клауза „строител“), с покритие, съответстващо на категорията на строежа, 
обект на обособена позиция №1. 

Липсата на горепосочената информация води и до липса на доказаност от 
страна на Икономическия оператор на съответствие с минималните изисквания, 
одобрени за целите на настоящето възлагане както в текстовете на Част III.1.2., т. 
1.1. и т. 1.2. от Обявлението за поръчка, така и в Част III, т. 4.1.1. и т. 4.2.1. от 
Указанията за участие в процедурата. 

 
5. Във видимата част от полето на т. 5 в Раздел „Б“, Част IV на обсъждания негов 

ЕЕДОП (стр. 15 на документа), Участникът е декларирал единствено, че има застраховка 
„Професионална отговорност в проектирането и строителството“, без да предостави 
каквато и да е друга ясна и съответстваща на изискванията на Възложителя 
информация, досежно качеството, в което същия е застраховал своята професионална 
отговорност. 
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Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от Участника 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2.1. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на 
т. 4.2.1. от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея за пореден път е налице 
обективна невъзможност да приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП.  

Нещо повече, стриктното съблюдаване на условията за участие в процедурата, 
одобрени от Възложителя и разписани в Указанията за участие, сочи на несъобразяване от 
страна на „Заечки“ ЕООД още и на изискването, ясно разписано като т. (3) в текста на 
пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо т. 4.2. в Раздел III на същия този 
документ, съобразно което: „При подаването на офертата си, Участникът декларира 
съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово 
състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле второ 
(когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП) ................ Във визираното поле следва да се 
предоставят данни и информация относно: ………….; (3) професионалната дейност, 
която е предмет на застраховката ……….. 

 
6. В представения в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

съдържащ посочване на изпълнени от „Заечки“ ЕООД  строителни дейности с предмет, 
твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане по обособена позиция №1 от 
обхвата на настоящата обществена поръчка, е направено позоваване на 2 (два) конкретно 
индивидуализирани обекта. 

При направен преглед по същество на представените в обсъжданото поле на ЕЕДОП 
данни и информация, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания, поставени от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1. от Обявлението за 
поръчка, съответно разписани и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, 
констатира следното: 

 

6.1. В обхвата на първото, декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №1 строителство на обект „Многофамилна жилищна сграда 
в гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ №13, вх. А, вх. Б и вх. В“, се установява, че от 
Дружеството са осъществени следните дейности: доставка и монтаж на PVC дограма – 
605,34 кв. м.; доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 2 см. по фасадни 
декоративни елементи – 520 кв.м.; доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 
10 см. по неизолирани външни стени – 2 643,43 кв.м.; доставка и полагане на 
дълбогопроникващ грунд по таван сутерен – 629,08 кв.м.; доставка и монтаж на битумна 
хидроизолация по покрив – 806,98 кв.м.; доставка и монтаж на топлоизолационна система 
EPS 5 см. по външни стени със съществуваща изолация – 129,53 кв.м.; доставка и монтаж 
на топлоизолационна система от EPS  2 см. по страници на прозорци – 2 136,70 кв.м.; 
доставка, монтаж и демонтаж на строително скеле – 3 413 кв.м., други строително-
монтажни работи в общите части на сградата: доставка и монтаж на мълниезащитна 
инсталация с изпреварващо действие, доставка и монтаж на осветителни тела с вграден 
сензор за движение, направа на лампен излаз и др. 

Видно от цитираното декларативно волеизявление на Участника, в обхвата на 
така посочените като изпълнени от него строителни интервенции не се включват 
дейности по монтаж на топлоизолация на покрив/и. 

 
6.2. Вторият от посочените във визираното поле на ЕЕДОП обект, посредством 

който Участника цели да докаже съответствието си с обсъждания критерий за технически и 
професионални способности, е с предмет на възлагане „Многофамилна жилищна сграда в 
гр. Петрич, ж.к. „Цар Самуил“, бл. 7, вх. А и вх. Б, бл. 8А и бл. 9“. 
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При направен анализ на описаните доказателствени данни, представени от 
Участника и относими към изпълнените от него дейности в процеса на строителството на 
този от обектите, Комисията намира, че конкретно изброените СМР/СРР покриват в 
тяхната съвкупност изискуемата от Възложителя „кумулативност“ от конкретно 
определени строителни дейности, а именно: (1) монтаж на топлоизолация на стени и 
покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации, с оглед което е налице 
обективна предпоставка, настоящият помощен орган да приеме, че визираният обект 
покрива поставените от Възложителя изисквания за „сходност“ с предмета на 
обособена позиция №1. 

 

Следствие от направените по-горе констатации и изведените от Комисията 
заключения е и извода, че Икономическият оператор частично е доказал 
съответствие с минималното изискване, утвърдено като критерий за технически и 
професионални способности в цитираните по-горе части от Документацията по 
процедурата (Раздел III.1.3., т. 1. от Обявлението за поръчка, съответно разписано и в 
Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие). 

Липсата, обаче на доказано от Икономическия оператор пълно съответствие с 
визираното минимално изискване, утвърдено от Възложителя в посочените текстове 
на Документацията, което изискване, по причина на това, че не е оспорено, е влязло в 
сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е абсолютно задължително за 
спазване, води до непълнота в офертата на „Заечки“ ЕООД, която следва да бъде 
отстранена, в хипотеза, че Икономическият оператор държи да бъде допуснат до 
следващия етап на процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което Участникът не е доказал 
съответствие, е това през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчката/обособената позиция, а именно: „СМР/СРР - 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи кумулативно 
следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации“.   

 
6.3. В допълнение следва да се посочи, че освен обсъдената по-горе непълнота в 

данните, препятстваща обективната преценка на Комисията по отношение съответствието 
Участника с минималните изисквания за допустимост, следва да се посочи и факта, че в 
разглежданата част на представения от Дружеството ЕЕДОП (Част IV, Раздел „В“, т. 1а) не 
се съдържат също така и данни за датата, на която е съставен съответния за всеки 
от отделните обекти Констативен акт за установяване на годността за приемането 
му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията 
намира за недоказано (към момента), от страна на Икономическия оператор, че който и 
да било от отделните „обекти“, може да се приеме за „изпълнен“, по причина на това, че в 
третата забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.1. в Раздел III от Указанията 
за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване съответствие с 
обсъжданото минимално изискване за технически и професионални способности, 
„дейностите (строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения 
строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и 
приемане на строежа от Възложителя“. 
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Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от 
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, 
което изискване, Участникът видно не е изпълнил. 

 
7. По отношение на експерта, посочен в приложимото поле на т. 6 в Раздел „В“ от 

Част IV на ЕЕДОП като член на инженерно-техническия състав и определен от Участника 
за заемане на експертната позиция на „Ръководител обект“ – Тодор Динев Тодоров, при 
направената индивидуализация на притежавани от него образование и професионална 
квалификация е посочено, че същият има образователно-квалификационна степен магистър 
с придобита специалност „ПГС-технолог“ и професионална квалификация „строителен 
инженер“. Индивидуализирани са съответно рег. номер, годината на издаване на 
притежаваната от лицето диплома, както и Висшето учебно заведение, неин издател.  

Едновременнно, в следващия крайно общ и абстрактен текст, съдържащ се в същото 
поле на ЕЕДОП, е направено следното резюме на придобития от експерта професионален 
опит (общ и специфичен), а именно:  

„Професионален опит над 10 години. 

Притежава специфичен опит на следните обекти: 

1. Обект: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап IV-
ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 
обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община 
Благоевград по обособена позиция №7 – многофамилна жилищна сграда с 
административен адрес бул. „Васил Левски“ №13, вх. А, Б и В. 

2. Обект: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община Петрич по обособени 
позиции, обособена позиция №7 - многофамилна жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к. „Цар 
Самуил“, бл. 7, вх. А и вх. Б, бл. 8А и бл. 9“. 

 

Прочита и анализа на така представената за експерта информация обосновава 
мнението на Комисията, че същата е крайно недостатъчна, за да създаде безспорна 
увереност, че инж. Тодоров отговаря на минималните изисквания за професионална 
компетентност като критерий за технически и професионални способности, 
утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура, както в Раздел 
III.1.3., т. 2.1., б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., 
б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие. 

Това заключение се дължи на първо място на обстоятелството, че от общото 
и абстрактно посочване „професионален опит над 10 г.“, без каквото и да е, дори и 
минимално индивидуализиране на място и конкретен период (от конкретна дата до 
конкретна дата) в изпълнение на съответна професионална дейност, заемана 
длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други 
аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на експерта, за 
Комисията липсват обективни предпоставки и безусловни доказателствени данни, че 
по отношение на експерт Тодоров е доказано съответствие с второто от 
минималните изисквания за позицията на „Ръководител обект“, обективирано в 
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горевизираните части от Документацията за участие в процедурата, а именно: 
придобит минимум 5 г. професионален опит по признатата му специалност. 

Изискването за детайлно разписване на посочените данни и информация, 
относими към професионалния опит не само на този, но и на всички експерти, 
предлагани като част от инженерния състав на Участника е обективирано в 
съдържанието на т. (5) от пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо 
текстовете на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие. Съобразно визираното 
условие „При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с 
така поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, 
....................... като предостави данни и информация относно: ......................... (5) общ 
професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната професионална 
дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или изпълнявани 
функции, работодател“. 

 

На следващо място, Комисията обосновава заключение, че от недвусмислено 
видната „телеграфност“ на цитираните по-горе данни, относими към „специфичния 
опит“ на експерта и то без яснота в каква насоченост следва да се приема 
„спецификата“ на въпросния опит, е обективно невъзможно да се обоснове извод, че 
инж. Тодоров отговаря и на друго от минималните изисквания за професионална 
компетентност, поставено като условие за допустимост, а именно: придобит опит 
като ръководител на екип, или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

Конкретните предпоставки, на които настоящият помощен орган основава това си 
заключение, са отразените именно от Участника данни, в които липсва дори и най-малка 
индиция за това дали: 

- специфичният опит на експерта е именно в изпълнение на функции и 
отговорности като Ръководител на екип или Ръководител на обект; 

- изпълняваните на обектите строителни дейности попадат в една или повече 
от тези категории, поставени в цитираното по-горе минимално изискване, а именно: 
да са за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване; 

- въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации; 

- за обсъжданите обекти е издаден съответен акт за установяване годността 
за приемането и ползването им, с което обектите да могат да се квалифицират като 
„изпълнен“. 

 

С оглед така посочените конкретни пропуски, допуснати при представяне 
опита на инж. Тодоров, недвусмислено видна според Комисията е както липсата на 
доказано съответствие с горецитираното минимално изискване към специфичния 
професионален опит на експерта, така и неполагането на достатъчно грижа от 
Участника, довело до неизпълнение от негова страна и на условието, поставено в т. 
(6) от текста на пояснението, следващо т. 5.2. от Раздел III на Указанията за 
участие, наименовано „Доказване“, съобразно което при подаването на офертата, 
Участникът декларира специфичния професионален опит на предлаганите от него 
експерти едновременно посочвайки както предмета и обхвата на изпълнените от 
лицето експертни дейности, така и правейки индивидуализация на строежите, 
изпълняваните на тях дейности и конкретните актове, с които е разрешено 
ползването им/въведени са в експлоатация. 
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В заключение следва да се посочи и крайният извод на Комисията, основан на 
така предоставените данни и информация за експерта, че несъмнено е обективно 
невъзможно да се приеме, че лицето отговаря на условията и изискванията, одобрени 
от Възложителя по идентичен начин, както в Раздел III.1.3., т. 2.1, б. „б“ и б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата. 

 
8. От информацията, представена в разглежданото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част 

IV на ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение функциите на 
„Технически ръководител“ – инж. Атанас Кирилов, Комисията е в невъзможност да 
придобие ясна увереност досежно придобит от посоченото лице изискуемия за тази 
именно експертна позиция специфичен опит като технически ръководител на поне 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации, което обстоятелство сочи на неизпълнение от 
страна на Участника на одобреното за целите на настоящата процедура изискване, 
обективирано в Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично 
разписано и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията 
заключение, се изразяват в следното: 

При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за инж. Кирилов се установява, че той е 
строителен инженер с придобита през 2011 г. специалност „ССС“ от ВСУ „Любен 
Каравелов“. 

По отношение на натрупания от лицето специфичен опит е посочена следната, 
напълно идентична информация с тази, представена досежно опита и на 
предходнообсъдения експерт, а именно:  

„Притежава специфичен опит на следните обекти: 

1. Обект: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап IV-
ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 
обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община 
Благоевград по обособена позиция №7 – многофамилна жилищна сграда с 
административен адрес бул. „Васил Левски“ №13, вх. А, Б и В. 

2. Обект: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община Петрич по обособени 
позиции, обособена позиция №7 - многофамилна жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к. „Цар 
Самуил“, бл. 7, вх. А и вх. Б, бл. 8А и бл. 9“,  

отново без каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на 
длъжността/позицията/качеството, в което той е изпълнявал определени функции и 
отговорности на изброените обекти и преди всичко – дали същите са осъществявани 
от него, бидейки техен Технически ръководител. 

 

От друга страна пък, основавайки се на цитираната бланкетна, непълна и 
повърхностна информация, предоставена за двата обекта, „на които“ евентуално е 
придобил специфичния си опит експерта, Комисията приема че този именно опит на г-н 
Кирилов не е доказан по надлежен и безспорен начин, освен по посочената по-горе 
причина, но и предвид на това, че Възложителят, в утвърдените от него условия по 
процедурата и по-конкретно – в шестата точка от съдържателната част на едно от 
поясненията след т. 5.2. на Раздел III от Указанията за участие, наименовано 
„Доказване“ е изискал при подаването на офертата си, Участникът да предостави (в 
ЕЕДОП) данни и информация относно специфичния професионален опит на 
предлаганите от него експерти, посредством: „индивидуализация на строежите, 
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изпълняваните на тях дейности и конкретните актове, с които е разрешено 
ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и обхвата на изпълнените от 
лицето експертни дейности“. 

Във връзка с поставеното изискване, следва да се посочи на първо място, че 
установимо по несъмнен и недвусмислен начин от дословно направеното по-горе 
цитиране на данните, представени от Участника и относими към „притежавания 
специфичен опит“ на предложения от него експерт, е обстоятелството, че по 
отношение на нито един от двата индивидуализирани по-горе обекта не е 
представена никаква относима, ясна и релевантна информация по отношение 
конкретния вид строителни интервенции, осъществявани на посочените сгради. 

Поради тази именно липса на прецизност в детайлите, за настоящия помощен 
орган остава неясно дали изпълняваните на обекта дейности касаят изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, 
каквото изискване, както вече Комисията имаше възможност да посочи, е поставено 
от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.2., б. 
„б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата.  

На следващо място и едновременно с посоченото, неясен е и конкретния акт, с 
който всеки отделен от обектите е въведен в експлоатация, която поредна липса на 
предоставена релевантна информация, Комисията намира за друг пропуск, не по-
малко съществен от предходно обсъдените, който на самостоятелно основание 
предпоставя за нея невъзможност за обективна и безпристрастна преценка 
съответства ли инж. Кирилов на поставеното от Възложителя условие за 
допустимост, относимо към обсъжданата експертна позиция, дословно цитирано в 
началото на констативната част на настоящата точка. 

 

9. За предложения като част от квалифицирания инженерно-технически състав на 
„Заечки“ ЕООД експерт по част „ОВК“ – Георги Георгиев, в т. 6 на Раздел „В“ от Част IV 
на обсъждания ЕЕДОП, Участникът декларативно е представил следната информация, 
относима към придобитата от лицето професионална квалификация:  

„Образование висше – магистър. Година на дипломиране – 1977 г. Диплома №……* 
от Технически университет – гр. Габрово. Специалност – топлинна и хладилна техника“. 

На следващо място, при направената от нея проверка досежно съответствието на 
обсъждания експерт с второто от изискванията, утвърдени от Възложителя спрямо 
експертната позиция, за заемането на която е предложен инж. Георгиев и касаещо придобит 
от лицето професионален опит по признатата му специалност, Комисията установи, че в 
разглежданото поле на ЕЕДОП е посочена единствено следната изключително оскъдна 
информация:  

„Професионален опит над 10 години“,  

за пореден път без каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на 
място и конкретен период (от конкретна дата до конкретна дата) в изпълнение от 
страна на експерта на определена, ясно посочена професионална дейност, заемана 
длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други 
аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на експерта по 
посочената негова специалност – „топлинна и хладилна техника“. 

Липсата на конкретна информация за точните периоди/дати, в които 
експертът (както първият от обсъдените по-горе двама преди него) е влагал ресурс за 
упражняване на признатата му специалност, която информация безспорно е с 
определящо значение за обективната и правилна преценка на Комисията, както 
досежно допустимостта на експерта, така и на самия Участник, е пропуск, който 
несъмнено обуславя несъответствието на инж. Георгиев с второто от минималните 
изисквания за позицията на Експерт по част „ОВК“, разписано както в Раздел III.1.3., 
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т. 2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.2.3., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата, съобразно което за предлагания експерт трябва 
да е доказано, че е придобил минимум 3 (три) години професионален опит по 
признатата му специалност. 

Тук е мястото да се обърне внимание, че Възложителят, в утвърдените от него 
условия по процедурата е изискал конкретно доказване на определен брой години опит, 
предвид което, настоящият помощен орган застъпва становище, че за целите на 
обективната преценка относно съответствието на инж. Георгиев с обсъжданото 
минимално изискване, относимо към експертната позиция, за която е предложен, е 
необходимо да се представи детайлна информация както за вида на дейностите, 
изпълнявани от него до датата на подаване на офертата, така също и за конкретния 
им период на изпълнение - от съответна дата, месец, година до съответна дата, 
месец и година, за да може да бъде обективно и без необходимост от тълкуване 
преценено дали сбора от тези периоди, сумарно отговаря на изисквания период на 
придобит професионален опит, относим за обсъждания експерт. 

 

На следващо място, представената информация за специфичния опит на 
експерта, имаща следното крайно лаконично съдържание: 

„Притежава специфичен опит на следните обекти: 

1. Обект: „Изграждане на инсталация за ВЕИ – слънчева система за битови 
нужди на жилищна сграда на адрес: бул. „Руски“ №62, вх. 0 (?!), гр. Стара Загора“; 

2. Обект: „Изграждане на слънчева система за битови нужди на офис сгради“ – 
гр. Стара Загора“, 

обосновава мнението на настоящия помощен орган, че същата е недостатъчна, 
за да създаде каквато и да е, а още по-малко - безспорна увереност, че инж. Георгиев 
отговаря и на друго от минималните изисквания за професионална компетентност, 
поставено като критерий за технически и професионални способности, а именно: 
придобит специфичен опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на минимум 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации.   

Конкретните предпоставки, на които настоящият помощен орган основава този си 
извод, са отразените именно от Участника данни, в които липсва дори и най-малка 
индиция за конкретните, осъществявани от експерта дейности и дали те са именно 
по част „ОВК“, и то не на какви да е обекти, а на жилищни сгради и вътрешните им 
сградни инсталации, каквито горепосочените „слънчеви системи“ (едната от които 
на „офис сгради“), определено не биха могли да се приемат за отговарящи на 
дефиницията, въведена с нормата на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, а именно: сгради, които 
са предназначени за постоянно обитаване и се състоят от едно или повече жилища, 
които заемат най-малко 60 на сто от разгънатата застроена площ. 

 

В обобщение, Комисията формира и крайния си несъмнен извод, че е 
категорично обективно невъзможно да се приеме, че лицето отговаря и на това 
условие, одобрено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2.3., б. „в“ от Обявлението за 
поръчка, утвърдено еднозначно и в текста на Раздел III, т. 5.2.3., б. „в“ от Указанията 
за участие в процедурата. 

 
10. Основавайки се на извършения от нея преглед и анализ на отразените от 

Дружеството данни и информация в обсъдената и по-горе т. 6 на Част IV, Раздел „В“ на 
обсъждания негов ЕЕДОП, Комисията счита, че същите не удостоверяват по 
недвусмислен начин, че лицето, определено за заемане на експертна позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Тодор Ангелов Тодоров 
отговаря на изискването, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано 



159 
 

минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие, а именно: да 
притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 
разглежданото поле на ЕЕДОП е направено абстрактно посочване, съобразно което, 
експертът притежава „Сертификат за Отговорник за контрол на качеството в 
строителството № ЕК 28/2014, издател „Евробизнес консулт 21“ ЕООД“. 

В така направената от Участника индивидуализация на притежавания от 
инж. Тодоров удостоверителен документ, освен, че липсва деклариране по отношение 
на предметния обхват на въпросното Удостоверение, на което следва да се основава 
съответствието на експерта с минималните изисквания на Възложителя, фактът, 
че не е посочен срока му на валидност, обосновава извода на Комисията, че въпросната 
липса на ясно отразена актуалност, както и неяснотата досежно обхвата на 
обсъждания документ (относим ли е именно към контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ), препятстват 
възможността ѝ за безпристрастна и обективна преценка отговаря ли експерта на 
изискванията, поставени от Възложителя като критерий за подбор и допустимост, 
оповестени в посочените части от Документацията по процедурата и следователно – 
известни на Участника и задължтелни за спазване от негова страна. 

 
На следващо място, по отношение на специфичното изискване към опита на 

експерта, поставено от Възложителя и следващо от експертната позиция, за изпълнението 
на която е предложен г-н Тодоров, в обсъжданото поле на ЕЕДОП са изнесени следните 
данни и информация: 

„Притежава специфичен опит на следните обекти: 

1. Обект: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап IV-
ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 
обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община 
Благоевград по обособена позиция №7 – многофамилна жилищна сграда с 
административен адрес бул. „Васил Левски“ №13, вх. А, Б и В. 

2. Обект: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община Петрич по обособени 
позиции, обособена позиция №7 - многофамилна жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к. „Цар 
Самуил“, бл. 7, вх. А и вх. Б, бл. 8А и бл. 9“. 

 

Прочита и анализа на така представената за лицето информация обосновава 
за пореден път (както и при предходно обсъдените експерти) мнението на 
Комисията, че същата е крайно недостатъчна, за да създаде каквато и да е, а още по-
малко - безспорна увереност, че инж. Тодоров отговаря на обсъжданото минимално 
изискване за професионална компетентност и в частност – специфичен опит като 
критерий за технически и професионални способности, а именно: да е придобил опит 
в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 
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Това ѝ заключение се дължи на обстоятелството, че от неясно в какъв 
контекст и с каква обвързаност с изискуемия специфичен опит на експерта е 
направено посочване на същите два обекта, към които се реферира за доказване опита 
и на почти всички останали лица от предложения от Участника инженерен екип (на 
Ръководителя обект и Техническия ръководител), без точни и неподлежащи на 
тълкуване и извеждане по косвен път данни за отношението именно на инж. Тодор А. 
Тодоров към тяхното изпълнение (и дали това отношение се изразява в 
осъществяването на контрол на качеството на влаганите строителни материали и 
продукти и съответствието им с нормите за безопасност при изпълнение на всеки 
отделен от обектите), несъмнено е обективно невъзможно да се приеме, че 
експертът отговаря и на друго от условията за допустимост, одобрено в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие. 

Недоказаността на съответствие със същото това изискване следва и от 
допуснатото за пореден път от страна на Участника „спестяване“ на информация 
досежно: 

- видовете строителни интервенции, изпълнявани на посочените обекти и 
преди всичко, дали същите попадат в обхвата на една или повече от тези, изисквани 
от Възложителя - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване; 

- дали въпросните строителни интервенции обхващат и вътрешните (сградни) 
инсталации и 

- конкретните актове, с които е разрешено ползването на всеки от 
строежите/въведени са в експлоатация, за да могат същите да бъдат приети за 
„изпълнени“. 

 
11. Данните, вписани в обсъденото и в предходните четири точки поле на в т. 6 от 

Раздел „В“ в Част IV на разглеждания ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за 
изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция на 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Станимир Станилов, 
Комисията счита, че съдържат пропуски, непълноти и несъответствия с изискванията и 
условията за допустимост, утвърдени от Възложителя, които водят до липса на 
съответствие на така предлагания експерт с всичките три, кумулативно изискуеми 
условия за допустимост, обективирани по идентичен начин както в текста на Раздел 
III.1.3., т. 2.6., б. „а“ – б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.6., 
б. „а“ – б. „в“ от Указанията за участие, основания за което си заключение 
настоящият помощен орган намира в следното: 

 
(1) При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за г-н Станилов се установява 

твърдение, че той има висше образование и образователно-квалификационна степен 
„магистър“, придобита през 2000 г. от ВВОВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, но по 
причина на това, че Участникът е „спестил“ необходимите данни досежно 
признатата на експерта специалност и придобита от него професионална 
квалификация, Комисията счита, че недвусмислено е видна невъзможността ѝ за 
независима и обективна преценка съответства ли обсъжданото лице на първото от 
изискванията, поставени в цитираните части от документацията, а именно: да има 
придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 
2 от ЗУТ, или еквивалентна. 

Така установената липса на предоставена от Участника информация по 
несъмнен начин сочи и на несъобразяване от негова страна с едно от ясно дадените от 
Възложителя указания в частта, наименована „Доказване“ и следваща визираните 
изисквания от Указанията за участие. Съобразно въпросното условие „При подаването 
на офертата, Участникът декларира съответствието си с така поставеното минимално 
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изискване за технически и професионални способности, само посредством попълване на 
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 
професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави данни и информация 
относно: ………… (3) професионалната квалификация на експертите, съгласно 
информацията, съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за 
придобито образование - номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, 
издало дипломата; професионалната квалификация, записана в дипломата; 
образование - вид образование/образователно-квалификационна степен и специалност“. 

Логично следствие от некоректността и непълнотата в предоставяната 
информация, е и заключението на настоящия помощен орган, според което е не само 
неприемливо, но и недопустимо спрямо останалите Участници да се толерира 
подобно некоректно изпълнение на поставените от Възложителя изисквания като се 
кредитира достоверността на посочената в тях непълна и невъзможна за проверка 
информация. 

 
(2) На следващо място, прави впечатление, че в разглежданото поле на ЕЕДОП е 

направено посочване на данни и информация, които имат напълно идентично смислово 
съдържание с тези, посочени за трима от предходните експерти (Ръководител обект, 
Технически ръководител и Отговорник/специалист по контрола на качеството), 
независимо от факта, че би трябвало да удостоверяват придобит конкретно от г-н 
Станилов специфичен опит, относим именно към експертната позиция, за която 
същият е предложен.  

Въпросните данни, цитирани дословно са както следва: 

„Притежава специфичен опит на следните обекти: 

1. Обект: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап IV-
ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 
обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община 
Благоевград по обособена позиция №7 – многофамилна жилищна сграда с 
административен адрес бул. „Васил Левски“ №13, вх. А, Б и В. 

2. Обект: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община Петрич по обособени 
позиции, обособена позиция №7 - многофамилна жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к. „Цар 
Самуил“, бл. 7, вх. А и вх. Б, бл. 8А и бл. 9“. 

 

Прочита и анализа на така представената за експерта информация обосновава 
за пореден път мнението на настоящия помощен орган, че същата е крайно 
недостатъчна, за да създаде безспорна увереност, че г-н Станимир Станилов отговаря 
и на второто от горепосочените минимални изисквания – това за придобит 
специфичен опит като елемент от утвърдения от Възложителя критерий за 
технически и професионални способности, а именно: опит като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Този си краен извод, Комисията основава на обстоятелството, че от общото и 
абстрактно посочване, че експертът има „специфичен опит“ на горепосочените два 
обекта (и то същите обекти, на които са придобили „специфичния си опит“ и 
останалите експерти от екипа на Дружеството), без яснота досежно това: 

- в какво качество е придобил въпросния си опит на тези обекти;  

- дали изпълняваните строително-монтажни работи на всеки от визираните 
обекти попадат в една или повече от категориите дейности, алтернативно изброени 
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в цитираното по-горе минимално изискване, а именно: да са за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване; 

- дали въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации на посочените многофамилни жилищни сгради; 

- какъв е съответния акт, с който е установена годността за приемането и 
ползването на всяка конкретна жилищна сграда и с издаването на който акт може да 
се приеме, че обектът действително е „изпълнен“, каквото именно е условието, 
поставено от Възложителя в т. (6) на пояснението, наименовано „Доказване“ и 
следващо изискванията, обективирани в отделните шест точки на т. 5.2. от Раздел 
III на Указанията за участие, 

е несъмнено обективно невъзможно да се приеме, че лицето отговаря и на тези 
от условията и изискванията, одобрени от Възложителя в посочените по-горе части 
от Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата. 

 
(3) На последно място е необходимо да се посочи и следващото, правещо 

впечатление обстоятелство – това, че по отношение на специфичното изискване за 
допълнителна професионална квалификация, поставено от Възложителя и следващо от 
експертната позиция, за изпълнението на която е предложен г-н Станилов, в обсъжданото 
поле на ЕЕДОП е дадено уверение, че експертът притежава Удостоверение за 
„здравословни и безопасни условия на труд при извършването на строително-монтажни 
работи “ № 000284/21.03.2018 г. 

Релевантна информация по отношение на: (1) придобитото от експерта 
качество, в следствие преминатото от него обучение (Координатор по безопасност и 
здраве в строителството или Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа); 
(2) срока на валидност на посоченото Удостоверение, (3) правното основание за 
издаването му (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) или Наредба № РД-07-2/16.12.2009 
г.), както и (4) за институцията/организацията, издала въпросното Удостоверение, в 
ЕЕДОП на Участника не е представена. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията също приема за непълна, неточна и 
недостатъчна за доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от 
Възложителя в текста на Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие. 

 
12. В Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“, Участникът е отбелязал, че разполага със Сертификат за внедрена 
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015, като е индивидуализирал 
същия, посредством конкретния му уникален номер, предметен обхват и период на 
валидност.  

Не е посочен обаче сертифициращия орган, издател на удостоверителния 
документ, на който се позовава Икономическия оператор, който пропуск препятства 
възможността на Комисията да направи проверка досежно обективността и 
достоверността на така декларираната от Дружеството информация, а въз основа 
на нея и обоснован извод за съответствието на „Заечки“ ЕООД с утвърденото за 
целите на настоящето възлагане минимално изискване, въведено като критерий за 
подбор както в Раздел VI.3., т. 3, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни 
ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за 
участие в процедурата. 

 

Тук е мястото да се обърне внимание и на факта, че от декларативно направеното 
посочване на валидността на обсъждания документ, се установява, че същата е до 
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16.04.2019 г., който времеви момент се явява вече изминал към датата на приключване 
изготвянето на настоящия протокол. 

 
13. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 

деклариране от страна на Участника разполагаемостта му със Сертификат за внедрена 
система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, която разполагаемост 
по същество следва да докаже съответствие на Икономическия оператор с друго от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, одобрено от 
Възложителя в текста на т. 4. в Раздел VI.3., във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като 
критерий за подбор и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото, 
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с неговия уникален номер 
(напълно идентичен с този на първия Сертификат), предметен обхват и срок на валидност 
документ, пропускайки обаче да посочи издателя на Сертификата.  

Аналогично е и установяването, че валидността на обсъждания документ е до 
16.04.2019 г., който времеви момент се явява вече изминал към датата на приключване 
изготвянето на настоящия протокол. 

 

14. В последния абзац на Част VI от представения от Участника ЕЕДОП, липсва 
попълване на изискуемите данни. 

Предвид обстоятелството, че във въпросната, последна част на ЕЕДОП, който по 
съществото си представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, Участниците трябва 
да попълват данни относно: Възложителя, наименованието на процедурата и 
обособената позиция, за която участват, кратко описание, препратка към 
публикацията в ОВ на ЕС (РОП) и референтен номер, но преди всичко – трябва да 
декларират даваното от тях официално съгласие Възложителят да получи достъп до 
документите, подкрепящи информацията, предоставена в отделните Части и 
Раздели на представения от тях Единен европейски документ за обществени поръчки, 
липсата на релевантни данни и информация в тази Част от документа, може да се 
квалифицира като съществен пропуск в офертата на Участника. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 1 от 

констативната част по-горе, Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който 
коректно и обективно вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест 
въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от 
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване на 
Икономическия оператор от участие в процедурата. 

 
2. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
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отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
3. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в 

Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно 
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на 
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва 
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо „Заечки“ ЕООД и/или представляващото 
го лице.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече 
от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 
от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива). 

 
4. Представяйки изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да има 

предвид, че съдържанието на същата тази декларация трябва да е с обем и обхват, 
съответстващи на утвърдения Единен европейски образец на документа, поради която 
причина в същия не трябва да има липсващи данни и информация, особено що се касае 
до такива, посредством които следва да бъде доказано съответствието на Участника 
с част от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние (в 
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частност - реализиран от него минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
обособената позиция  и разполагаемост с валидна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 
171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „строител“), с покритие, съответстващо на категорията на 
строежа, обект на обособена позиция №1), по причина на това, че при следващо 
установяване на непълнота в документа, Комисията ще е задължена да приложи 
съответна спрямо Участника рестрикция. 

 
5. С цел доказване по безспорен и недвусмислен начин, че Участникът е доказал 

съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III.1.2., т. 2.1. 
от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 4.2.1. от Раздел III на 
Указанията за участие, едновременно и ползвайки се от правната възможност, предоставяна 
ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на 
процедурата, Комисията указва на „Заечки“ ЕООД да представи доказателство/а, от 
което/които да е несъмнено видно, че притежава сключена валидна застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” 
по чл. 171 от ЗУТ в качеството му на строител за изпълнение на обекти, 
съответстващи на вида и категорията на строежа, обект на обособена позиция №1 
на настоящата процедура, с покритие, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за 
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

 
6. За да е налице яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него 

данни досежно строителните дейности, изпълнени през последните пет години, считано от 
датата на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя дефиниция за 
„сходност“, с дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на 
обособена позиция №1), както и за безспорност при доказване на съответствието си с този 
от критериите за подбор за технически и професионални способности, Икономическият 
оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП недвусмислени и несъмнени данни за 
изпълнени от него не по – малко от два обекта, покриващи въпросното изискване за 
„сходност“. 

Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, изисква от „Заечки“ ЕООД да представи безспорни 
доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП,  издадени от 
трети лица, различни от Дружеството, от които доказателства по недвусмислен 
начин да е видно, че „Заечки“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) дейности с предмет, 
идентичен или сходен с този на поръчката, в частта ѝ на обособена позиция №1, а 
именно: „СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, 
включващи (всеки отделен от изпълнените обекти) кумулативно следните дейности: 
(1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) 
подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни 
инсталации“. 

 

В допълнение, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във втората 
забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за спазване от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в т. 1а) на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и 
приемане на съответния обект, с който акт е установена годността за ползване на 
всеки отделен от сочените от Участника строежи, на изпълнението на които 
именно основава съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване 
по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 
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7. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1, б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирани и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Ръководител обект“ – инж. Тодор Динев Тодоров безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин: 

- придобит от лицето минимум 5 г. професионален опит по признатата му 
специалност – „промишлено и гражданско строителство - технолог“ 
индивидуализирайки местоработата, конкретните периоди в изпълнение на 
съответна професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана 
длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други 
аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на експерта по 
притежаваната от него специалност, 

както и  

- опит като ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел стриктно спазване и на условието, поставено от Възложителя в 
т. (6) от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова релевантна информация, относима към специфичния опит на 
експерта, следва да се впишат и недвусмислени данни и информация относно 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е било 
Ръководител обект. 

 
8. За да бъде коректно и точно спазено от страна на Участника минималното 

изискване, поставено от Възложителя и като критерий за подбор в настоящата процедура, 
обективирано в текста на Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразено 
със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата, допълнително следва да се представи конкретна и ясна информация, 
доказваща по безспорен начин придобит от предложения от него експерт, инж. Атанас 
Кирилов специфичен опит като Технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени 
(приети с конкретно посочен акт) обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, в което число трябва да 
бъде направена индивидуализация и на конкретния/ните акт/ове, с който/които е 
разрешено ползването на всяка от посочените сгради (въведени са в експлоатация). 

 
9. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 9 на констативната 

част по-горе, както и с цел доказване наличието на съответствие с изискванията на 
Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в Раздел III.1.3., т. 2.3., 
б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в текста на Раздел III, т. 
5.2.3., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да 
представи за предложения от него експерт по част „ОВК“ – инж. Георги Георгиев 
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин придобит от експерта: 

(1) минимум 3 години професионален опит по признатата му специалност – 
„топлинна и хладилна техника“, индивидуализирайки местоработата, конкретните 
периоди в изпълнение на съответна професионална дейност (от конкретна дата до 
конкретна дата), заемана длъжност и/или изпълнявани функции, 
работодател/възложител, или други аналогични данни, които са определящи за общия 
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професионален опит на експерта по притежаваната от него специалност с 
посочената професионална насоченост; 

(2) специфичен опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на минимум 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации, като за целта разпише в изискания му нов 
ЕЕДОП релевантни данни за:  

- предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности, 
участвайки като експерт при изпълнението на строителни интервенции на обекти, 
които са „жилищни сгради“, съобразно цитираната по-горе дефиниция на § 5, т. 29 
от ДР на ЗУТ, както и на вътрешните им (сградни) инсталации; 

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на новопосочените 
сгради, отговарящи на изискването за „жилищни“, които интервенции следва да са 
една или повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване; 

- конкретния/ните акт/ове, с който/които е разрешено ползването на всяка от 
посочените сгради (въведени са в експлоатация). 

 
10. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за Участниците 

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. Тодор 
Ангелов Тодоров притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ.  

Едновременно, за да бъде доказано по несъмнен и безспорен начин, че същият 
този експерт отговаря и на изискването за допустимост, разписано в Раздел III.1.3., 
т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в 
текста на т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата (и имащо 
задължителен за спазване характер), в новоизискания му ЕЕДОП, Участникът трябва 
да впише релевантни данни, от които по недвусмислен начин да бъде почерпена 
безспорна информация, че инж. Тодоров е придобил специфичен опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, 
включително и като направи ясна индивидуализация на конкретните актове, с които 
е разрешено ползването на обектите/същите са въведени в експлоатация. 

 
11. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на 

Участника на съответствие на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” – Станимир Станилов с всички, одобрени и влезли в сила 
изисквания на Възложителя, разписани в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни 
ниво/а“, т. 2.6., б. „а“ – б. „в“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ 
– б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, 
давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на 
процедурата, изисква от Участника да представи: 
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(1) заверено копие на притежаваната от експерта диплома за придобито висше 
образование, издадена от ВВОВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново (съобразно 
отразяванията, съдържащи се в обсъдения в констативната част ЕЕДОП) или друг 
официален удостоверителен документ, издаден от учебно заведение или аналогична 
институция, от който документ да е видно съответствие на притежавана от г-н 
Станилов професионална квалификация, отговаряща на условието на Възложителя 
същата да покрива изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; 

(2) заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от г-н Станилов курс на обучение за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по 
реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.); 

(3) в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на изискания му нов 
ЕЕДОП да впише данни и информация, различни от, или допълващи вече заявените в 
разгледаната по-горе аналогична декларация (ЕЕДОП), доказващи по безспорен начин 
придобит от лицето не какъв да е, а опит конкретно като Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на 
поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, включително и като направи ясна 
индивидуализация на конкретните актове, с които е разрешено ползването на 
обектите/същите са въведени в експлоатация. 

 
12. С цел доказване съответствие с одобреното от Възложителя в Раздел VI.3., т. 3, 

във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, а 
така също и в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата минимално 
изискване за технически и професионални способности, въздигнато като критерий за 
подбор, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП указва на Икономическият оператор да представи в срока по чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежаван от 
него валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2015. 

 
13. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид идентичността на 

констатацията на Комисията, досежно направената от Участника непълна идентификация 
на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2015 (т. 13 от констативната част на настоящия Протокол), 
представяйки изискания му нов ЕЕДОП и другите документи, основанието за изискването 
на които е нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Икономическият оператор трябва да 
представи и заверено копие на притежаван от него валиден Сертификат за 
разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна 
среда по Стандарт EN ISO 14001:2015, с който да докаже съответствието си с 
минималното изискване, оповестено в Раздел VI.3., т. 4, във връзка с Раздел III.1.3., 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, разписано със същото 
съдържание и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

 
14. Комисията указва на Участника да представи изискания му нов ЕЕДОП 

попълнен изцяло в Част VI, с всички указани в това поле данни, относно: 
Възложителя, наименованието на процедурата и обособената позиция за която 
участва, кратко описание, препратка към публикацията в ОВЕС (РОП) и референтен 
номер, както и ясно изразена декларация, съобразно която лицето, подписало 
документа и сочещо се за негов автор дава официално съгласие Възложителят да 
получи достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена от и за 
Икономическия оператор в отделните Части и Раздели на представения от него 
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Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на настоящата 
процедура. 

 

 
 
10. „ЕКОДИН“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-150/22.01.2019г. за 

обособена позиция №2 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения ЕЕДОП от „Екодин“ ЕООД.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
2. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
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всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
3. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие, допълвайки следното:  

„Екодин“ ЕООД: 

- не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим; 

- не са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобито имущество“. 

Разгледана по същество, така направената от Икономическия оператор декларация, 
обаче покрива крайно незначително обхвата на въпросните основания, посочени от 
Възложителя в Документацията за участие, предвид следното: 

 

3.1. В контекста на гореустановеното на първо място следва да се отбележи, че от 
страна на Участника не са съобразени и не са спазени изискванията, обективирани от 
Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4. и т. 2.4.5. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на действалите 
както към датата на откриване на процедурата, така и към датата на подаване на офертата 
разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, по ясен и неподлежащ 
на тълкуване начин е указал, че:  

 

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (лицето/лицата по чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, ал. 1 - ал. 3 от ППЗОП): 2.1.1.1. е 
осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на 
хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, престъпление против трудовите права на 
гражданите по чл. 172 от НК, престъпление против младежта по чл. 192а от НК, 
престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК, престъпление против 
стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в 
организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и престъпление против околната 
среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, освен ако е/са реабилитирано/и; 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
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съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 

 
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице някое от следните 

обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване, предвидени в 
националното законодателство е именно и причината на стр. 24 от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с троен знак за привличане на 
вниманието да постави следното пояснение, съобразно което: „!!! Липсата, спрямо 
Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 
256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за 
изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“/„Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка (в 
зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез попълване на 
приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез 
попълването на Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП“. 

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 
54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5. ……. 
по-горе, Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от 
участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в 
Word формат - по обр. №1“ (каквато именно е разглежданата декларация), 
Участникът трябва да декларира: 
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- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от „Екодин“ 
ЕООД, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в 
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 
от ЗОП и чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, с оглед което и предвид 
констатираните пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана 
възможността на помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли 
Участникът на детайлно изброените условия за лично състояние. 

 
3.2. На следващо място, прави впечатление, че при деклариране липсата на 

основания за отстраняване по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), 
Управителят на Икономическия оператор се е ограничил единствено в декларацията, че 
Дружеството – Участник не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим. 

Във връзка с така направената от нея констатация, Комисията намира за 
необходимо да се посочи, че съобразно, действащата редакция на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
в сила от 01.07.2016 г., пряко и/или косвено участие в процедури по обществени 
поръчки, провеждани по реда и при условията на ЗОП и нормативните актове по 
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, 
се забранява не само на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, но също така и на: контролираните от тях лица, включително и чрез 
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 
4. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2.2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2.2. 
от Указанията за участие, Участникът е декларирал в т. 5 на Раздел „Б“ от Част IV на 
разглеждания ЕЕДОП, че притежава изискуемата задължителна застраховка 
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строежи от трета категория, в 
качеството си на строител по смисъла на чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на застрахователната полица, 
застрахователната институция, издала визирания документ, така и стойносттта на 
застрахователната сума като общ лимит на отговорността на Дружеството, съответстваща и 
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покриваща минималния праг, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда 
за задължително застраховане в проектирането и строителството.  

Видно обаче от декларирания срок на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника – 24.04.2019 г., същата е била валидна към датата на подаване 
на оферта, но към датата на приключване изготвянето на настоящия протокол, 
посоченият документ не създава валидно застрахователно правоотношение.     

 
5. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и 

професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) 
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка/конкретната обособена позиция, в първото поле (т. 1а) на Раздел „В“ 
от Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил позоваване на 7 (седем) 
предметно представени обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него обекти, Участникът е посочил още и 
съответната стойност на отделните, изпълнени от него строително-монтажни работи, 
мястото, периода на изпълнението им и съответния Възложител на конкретното 
строителство. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Екодин“ ЕООД факти и 
обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен строителен обект и 
имащи за цел доказване верността на декларираното, едновременно с което и отнесени към 
изискванията, поставени от Възложителя като критерии за подбор, Комисията установи 
следното: 

5.1. По отношение на нито един от посочените като изпълнени от него строителни 
обекти, Икономическият оператор не е представил данни за датата, на която е 
съставен съответния за отделните строежи Констативен акт за установяване на 
годността за приемането им – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството или друг документ за предаване и приемане на 
конкретния строеж от Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ 
информация, Комисията намира за недоказано (към момента), от страна на 
Икономическия оператор, че който и да било от отделните обекти, може да се 
приеме за „изпълнен“, по причина на това, че в третата забележка, следваща текста 
на визираната по-горе т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, по недвусмислен 
начин е указано, че за целите на доказване съответствие с обсъжданото минимално 
изискване за технически и професионални способности, „дейностите 
(строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по 
реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността 
за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане 
на строежа от Възложителя/Инвеститора“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от 
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
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строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, 
което изискване, Участникът видно не е изпълнил. 

 
5.2. На следващо място, Комисията констатира, че описаните строително-

монтажни/строително-ремонтни работи, по нито един от поставените под №1, №2 
и №6 обекти, на които Дружеството се позовава за доказване на наличието спрямо него на 
изискуемите технически и професионални способности, не покриват в тяхната 
съвкупност изискуемото от Възложителя кумулативно наличие от конкретно 
дефинирани строителни дейности, определящи за това дали обектът е „идентичен 
или сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ 
позиции, а именно: изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 
обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски по 
отделните договори, установени при извършения от нея анализ на данните, декларирани от 
самия Участник и които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на 
доказаност от страна на Икономическия оператор на съответствие с това от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, а именно: 

- в обхвата на първото, декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №2 строителство, не се включват дейности по: монтаж 
на топлоизолация на стени и покриви и по подмяна на съществуваща дограма; 

- от направеното от Участника изброяване на дейностите, изпълнени от него при 
строително-ремонтните работи, включени в обхвата на втория договор, имащ за предмет 
„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с НПЕЕМЖС 
на територията на Община Димитровград с 12 обособени позиции, в частта ѝ за 
обособена позиция №5 „Жилищна сграда, находяща се на адрес гр. Димитровград, ул. 
„Христо Смирненски“ №12“ се установява изпълнение на почти всички от изискуемите 
в тяхната кумулативна даденост дейности. Липсват обаче дейности по подмяна или 
монтаж на вътрешни сградни инсталации; 

- в обхвата на изпълнените от Икономическия оператор строителни интервенции на 
шестия, посочен като изпълнен от него обект, не се включва изпълнението на дейности 
по: монтаж на топлоизолация на покрив; полагане на хидроизолация и подмяна или 
монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 
6. По отношение на експерта, посочен в приложимото поле на т. 6 в Раздел „В“ от 

Част IV на ЕЕДОП като член на инженерно-техническия състав и определен от Участника 
за заемане на експертната позиция на „Ръководител обект“ – инж. Христо Кюлханов, при 
направената индивидуализация на притежавани от него образование и професионална 
квалификация е посочено че същият има образователно-квалификационна степен магистър 
с придобита специалност „Промишлено и гражданско строителство“. Индивидуализирани 
са съответно регистрационния номер, годината на издаване на притежаваната от лицето 
диплома, както и Висшето учебно заведение, неин издател.  

Едновременнно, в следващия крайно общ и лишен от конкретика текст, съдържащ се 
в същото поле на ЕЕДОП, е направено следното резюме на придобития от експерта 
професионален опит (общ и специфичен), а именно:  

„Професионален опит над 10 години. 

Притежава специфичен опит на следните обекти: 

1. Обект: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
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сгради на територията на Община Стара Загора“, за обособена позиция №5 „Жилищна 
сграда, гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ №6, вх. „0“, „А“ и „Б“, 
РЗП на сградата – 4 593,46 м2“; 

2. Обект: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община Димитровград с 12 
обособени позиции, в частта ѝ за обособена позиция №5 „Жилищна сграда, находяща се на 
адрес гр. Димитровград, ул. „Христо Смирненски“ №12, РЗП на сградата 3 732,22 м2“. 

 

Прочита и анализа на така представената за експерта информация обосновава 
мнението на Комисията, че същата е крайно недостатъчна, за да създаде безспорна 
увереност, че инж. Кюлханов отговаря на минималните изисквания за професионална 
компетентност като критерий за технически и професионални способности, 
утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура, както в Раздел 
III.1.3., т. 2.1., б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., 
б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие. 

Това заключение, обосновано от настоящия помощен орган се предпоставя на 
първо място от обстоятелството, че от бланкетното и крайно неясно изявление 
„професионален опит над 10 г.“, без каквото и да е, дори и минимално 
индивидуализиране на място и конкретен период (от конкретна дата до конкретна 
дата) в изпълнение на съответна професионална дейност, заемана длъжност и/или 
изпълнявани функции, работодател/възложител, или други аналогични данни, които 
са определящи за общия професионален опит на експерта, за Комисията липсват 
обективни предпоставки и безусловни доказателствени данни, че по отношение на 
експерт Кюлханов е доказано съответствие с първото от минималните изисквания за 
позицията на „Ръководител обект“, обективирано в горевизираните части от 
Документацията за участие в процедурата, а именно: придобит минимум 5 г. 
професионален опит по признатата му специалност. 

Изискването за детайлно и в пълнота разписване на посочените данни и 
информация, относими към професионалния опит не само на този, но и на всички 
експерти, предлагани като част от инженерния състав на Участника, е 
обективирано в съдържанието на т. (5) от пояснението, наименовано „Доказване“ и 
следващо текстовете на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие. Съобразно 
визираното условие „При подаването на офертата, Участникът декларира 
съответствието си с така поставеното минимално изискване за технически и 
професионални способности, ....................... като предостави данни и информация 
относно: ......................... (5) общ професионален опит – конкретен период в изпълнение 
на съответната професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), 
заемана длъжност или изпълнявани функции, работодател“. 

 

На следващо място, Комисията обосновава заключение, че от недвусмислено 
видната „пестеливост“ в информацията, относима към „специфичния опит“ на 
експерта и то без яснота в каква насоченост следва да се приема „спецификата“ на 
въпросния опит, е обективно невъзможно да се обоснове извод, че инж. Кюлханов 
отговаря и на другото от минималните изисквания за професионална 
компетентност, поставено като условие за допустимост, а именно: придобит от 
него опит като ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

Конкретните факти, на които настоящият помощен орган основава това си 
заключение, са отразените именно от Участника данни, в които липсва дори и най-малка 
индиция за това дали: 
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- „специфичният“ опит на експерта е именно в изпълнение на функции и 
отговорности като Ръководител на екип или Ръководител на обект; 

- строителните дейности, изпълнявани на индивидуализираните обекти 
попадат в една или повече от видовите категории, поставени в цитираното по-горе 
минимално изискване, а именно: да са за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване; 

- въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации; 

- за всеки от обсъжданите обекти е издаден съответен акт за установяване 
годността за приемането и ползването му, с което обектът да може да се 
квалифицира като „изпълнен“. 

 

С оглед така посочените конкретни пропуски, допуснати при представяне 
данните и информацията за опита на инж. Кюлханов, недвусмислено видна според 
Комисията е както липсата на доказано съответствие с горецитираното минимално 
изискване към специфичния професионален опит на експерта, така и неполагането на 
достатъчно грижа от страна на Участника, довело до неизпълнение от негова страна 
и на условието, поставено в т. (6) от текста на пояснението, следващо т. 5.2. от 
Раздел III на Указанията за участие, наименовано „Доказване“, съобразно което при 
подаването на офертата, Участникът декларира специфичния професионален опит 
на предлаганите от него експерти, едновременно посочвайки както предмета и 
обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности, така и правейки 
индивидуализация на строежите, изпълняваните на тях дейности и конкретните 
актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация. 

 

В заключение следва да се посочи и крайният извод на Комисията, основан на 
така предоставените данни и информация за експерта, че несъмнено е обективно 
невъзможно да се приеме, че лицето отговаря на условията и изискванията, одобрени 
от Възложителя по идентичен начин, както в Раздел III.1.3., т. 2.1, б. „б“ и б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата. 

 
7. Аналогична на обсъдената по отношение на предходния експерт е и констатацията 

на Комисията, относима към декларативно направеното от Икономическия оператор 
отразяване на специфичния професионален опит на предложения от него експерт за 
изпълнение на функциите и отговорностите на Технически ръководител – Георги Вълчев. 

По отношение на този от експертите, Участникът също не е представил безспорни 
данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен начин, че определеното от него 
лице за заемане на визираната експертна позиция отговаря на минималното 
изискване, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от Обявлението 
за поръчка, аналогично одобрено и в Раздел III, т. 5.2.2, б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата, а именно: да е придобил опит като технически ръководител на 
поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 
Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключението ѝ за несъответствие на обсъждания експерт от екипа, 
предложен от Участника, а именно: 

По отношение на индивидуализираното по-горе лице, в полето на т. 6 от Раздел „В“ 
в Част IV на разглеждания ЕЕДОП се съдържа деклариране на общи данни, съобразно 
които г-н Вълчев „притежава специфичен опит на следните обекти: 
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- „Обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. „Пенчо 
Славейков“ №18; 

- „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект 
„Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство 
в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014 – 2020 по 4 
обособени позиции: обособена позиция №2 „Обновяване на образователната 
инфраструктура и прилежащото дворно пространство в ПИ 56126.603.2554 по ККР на 
гр. Петрич: III СОУ „Гоце Делчев“ – гр. Петрич, подобект 1 – основна сграда и подобект 
2 – дворно пространство“. 

 

Недвусмислено видно от дословно отразения по-горе цитат на  декларираните 
от Участника данни е липсата на релевантна информация за това какво конкретно е 
участието на г-н Вълчев в изпълнението на всеки от двата строителни обекта и дали 
същото се изразява конкретно в техническото ръководство на това изпълнение (в 
качеството му на Технически ръководител), респ. доколко функциите, осъществявани 
от него на визираните два обекта са от значение за формиране на изискуемия за 
целите на настоящето възлагане специфичен опит на експерта. 

Нещо повече, предвид безспорния факт, че само една от посочените сгради по 
предназначението си е „жилищна“, по причина на това, че вторият от обектите - 
IIIто СОУ „Гоце Делчев“ като вид обект на сградното строителство е такъв на 
социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система за 
обслужване на населението в образованието, със смисъла на понятието, дефиниран в 
§ 5, т. 75 от ДР на ЗУТ (видно и от самото наименование на изпълнения от 
Дружеството договор), несъмнено по отношение на Комисията е липсата на доказано 
за експерта съответствие с условието придобития от него изискуем специфичен 
опит да е на поне 2 (два) изпълнени обекта, отговарящи на условието да са жилищни 
сгради, както и на вътрешните им инсталации. 

Освен посоченото, следва да се допълни и това, че независимо от факта, че 
първият от обсъжданите обекти съответства на изискването да е „жилищна 
сграда“, от крайно лаконичното му „представяне“, безусловно е препятствана 
възможността на Комисията за обективна преценка дали изпълняваните 
строително-монтажни работи на обект „многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце 
Делчев, ул. „Пенчо Славейков“ №18“ попадат в една или повече от видовете дейности, 
алтернативно изброени в цитираното по-горе минимално изискване, а именно: да са за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване, както и дали въпросните строителни 
интервенции касаят и вътрешните сградни инсталации. 

Неясен на последно място е и конкретния акт, с който евентуално е 
установена годността за приемането и ползването на единствената посочена 
жилищна сграда и с издаването на който акт може да се приеме, че обектът 
действително е „изпълнен“, каквото именно е условието, поставено от Възложителя 
в т. (6) на пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо изискванията, 
обективирани в отделните шест точки на т. 5.2. от Раздел III на Указанията за 
участие. 

 
8. За предложения „експерт по част „Електро“ (определян от Участника като 

„специалист по електротехника“ – инж. Любка Андонова, в т. 6 на Раздел „В“ от Част IV 
на обсъждания ЕЕДОП, Участникът декларативно е представил информация, съобразно 
която лицето има висше образование, призната магистърска степен и придобита 
специалност „електротехника“ от Технически университет – гр. София. Индивидуализирана 
е с номера и датата на издаването ѝ и притежаваната от експерта диплома за висше 
образование. Така представената от Участника информация, Комисията намира за 
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достатъчна за доказване съответствие на г-жа Андонова с първото от минималните 
изисквания, одобрено от Възложителя за позицията на експерт по част „Електро“. 

В резултат от направената от нея проверка досежно съответствието на обсъждания 
експерт с второто от изискванията, утвърдени от Възложителя спрямо експертната позиция, 
за заемането на която е предложена инж. Андонова и касаещо придобит от лицето 
професионален опит по признатата ѝ специалност, Комисията установи, че в 
разглежданото поле на ЕЕДОП е посочена единствено следната изключително оскъдна 
информация:  

„Професионален опит  - 4 години като електроинженер“,  

за пореден път без каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на 
място и конкретен период (от конкретна дата до конкретна дата) в изпълнение от 
страна на експерта на определена, ясно посочена професионална дейност, заемана 
длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други 
аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на експерта по 
посочената негова специалност – „електротехника“. 

Липсата на конкретна информация за точните периоди/дати, в които 
експертът (както първият от обсъдените по-горе двама преди него) е влагала ресурс за 
упражняване на признатата ѝ специалност, която информация безспорно е с 
определящо значение за обективната и правилна преценка на Комисията както 
досежно допустимостта на експерта, така и на самия Участник, е пропуск, който 
несъмнено обуславя несъответствието на инж. Андонова с второто от минималните 
изисквания за позицията на Експерт по част „Електро“, разписано както в Раздел 
III.1.3., т. 2.4., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.2.4., б. 
„б“ от Указанията за участие в процедурата, съобразно което за предлагания експерт 
трябва да е доказано, че е придобила минимум 3 (три) години професионален опит по 
признатата ѝ специалност. 

Тук е мястото да се обърне внимание, че Възложителят, в утвърдените от него 
условия по процедурата е изискал конкретно доказване на определен брой години опит, 
предвид което, настоящият помощен орган застъпва становище, че за целите на 
обективната преценка относно съответствието на инж. Андонова с обсъжданото 
минимално изискване, относимо към експертната позиция, за която е предложена, е 
необходимо да се представи детайлна информация както за вида на дейностите, 
изпълнявани от нея до датата на подаване на офертата, така също и за конкретния 
им период на изпълнение - от съответната дата, месец, година до съответната дата, 
месец и година, за да може да бъде обективно и без необходимост от тълкуване 
преценено дали сбора от тези периоди, сумарно отговаря на изисквания период на 
придобит професионален опит, относим за обсъждания експерт. 

 

На следващо място, представената информация за специфичния опит на 
експерта, имаща следното крайно лаконично съдържание: 

„Притежава специфичен опит на следните обекти: 

1. „Строително-монтажни дейности по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Петрич 
по обособена позиция №2 „Строително ремонтни работи за подобряване на енергийната 
ефективност на многофамилна жилищна сграда  - бл. №18, ж.к. „Цар Самуил“, гр. 
Петрич“; 

2. „Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Гоце Делчев, 
обособена позиция №4, гр. Гоце Делчев, ж.к. „Юг“, бл. №3, вх. „А“ и вх. „Б“ с РЗП на 
сградата 3 259,20 м2“, 

обосновава мнението на настоящия помощен орган, че същата е непълна и 
недостатъчна, за да създаде каквато и да е, а още по-малко - безспорна увереност, че 
инж. Андонова отговаря на последното от поставените минимални изисквания за 
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професионална компетентност като критерий за технически и професионални 
способности, а именно: придобит специфичен опит в извършване на дейности по част 
„Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации.   

Конкретните предпоставки, на които настоящият помощен орган основава този си 
извод, са отразените именно от Участника данни, в които липсва дори и най-малка 
индиция за конкретните, осъществявани от експерта дейности и дали те са именно 
по част „Електро“. 

Напълно неясни са също така и изпълняваните на обекта видове СМР/СРР и 
дали същите попадат във видовия обхват на изискуемите за целите на настоящата 
процедура (изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване). 

В обобщение, Комисията формира и крайния си несъмнен извод, че е 
категорично обективно невъзможно да се приеме, че лицето отговаря и на това 
условие, одобрено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за 
поръчка, утвърдено еднозначно и в текста на Раздел III, т. 5.2.4., б. „в“ от Указанията 
за участие в процедурата. 

 
9. Основавайки се на извършения от нея преглед и анализ на отразените от 

Дружеството данни и информация в обсъдената и по-горе т. 6 на Част IV, Раздел „В“ на 
обсъждания негов ЕЕДОП, Комисията счита, че същите не удостоверяват по 
недвусмислен начин, че лицето, определено за заемане на експертна позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Биляна Драгнева 
отговаря на изискването, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие, а именно: да 
има опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Във връзка с така поставеното минимално изискване, относимо за експертната 
позиция, за изпълнението на която е предложена инж. Драгнева, в обсъжданото поле на 
ЕЕДОП са изнесени следните данни и информация: 

„Специалист за контрол на качеството на обект: 

1. „Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Гоце Делчев, 
обособена позиция №4, гр. Гоце Делчев, ж.к. „Юг“, бл. №3, вх. „А“ и вх. „Б“ с РЗП на 
сградата 3 259,20 м2. 

2. „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
на територията на Община Стара Загора“, за обособена позиция №5 „Жилищна сграда, 
гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ №6, вх. „0“, „А“ и „Б“, РЗП на 
сградата – 4 593,46 м2“. 

 

Прочита и анализа на така представената за лицето информация обосновава 
за пореден път (както и при предходно обсъдените експерти) мнението на 
Комисията, че същата частично покрива обсъжданото минимално изискване за 
професионална компетентност на експерта и в частност – придобит от него  
специфичен опит като критерий за технически и професионални способности, в 
горевизирания обхват. 
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Недоказаността на съответствието на инж. Драгнева със същото това 
изискване следва от допуснатото за пореден път от страна на Участника 
„спестяване“ на информация досежно: 

- видовете строителни интервенции, изпълнявани на посочените обекти и 
преди всичко, дали същите попадат в обхвата на една или повече от тези, изисквани 
от Възложителя - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване; 

- дали въпросните строителни интервенции обхващат и вътрешните (сградни) 
инсталации на посочените сгради и 

- конкретните актове, с които е разрешено ползването на всеки от 
строежите/въведени са в експлоатация, за да могат същите да бъдат приети за 
„изпълнени“. 

 
На следващо място, непълна и неточна, по мнение на Комисията е и декларираната 

от Участника информация, касаеща допълнителната професионална компетентност на инж. 
Драгнева. В опит да отговори на друго от минималните изисквания, относими към 
експертната позиция на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“, поставено от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията 
за участие, в разглежданото поле на ЕЕДОП е отразено, че експертът притежава 
Удостоверение за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност, индвидуализирайки го с №005 от 08.01.2018 г., 
„пропускайки“ обаче да посочи срока на валидност и институцията/организацията, 
издател на документа.  

 
10. От информацията, представена в многократно визираното по-горе поле на т. 6,  

Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП и относима към лицето, предложено за изпълнение на 
функциите на „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. 
Красимир Йорданов, Комисията е в невъзможност да придобие ясна увереност по 
отношение придобит от експерта опит на такава именно позиция 
(Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве) при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, 
което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на Участника на одобреното 
за целите на настоящата процедура изискване, обективирано в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6, б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
идентично утвърдено и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие. 

Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията 
заключение, се изразяват в следното: 

При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за г-н Йорданов се установява, че е 
„строителен инженер“ със специалност „ССС“, завършил УАСГ – гр. София, което 
обстоятелство се удостоверява с конкретно индивидуализирана диплома. 

Конкретната предоставена в ЕЕДОП информация, относима към специфичния 
професионален опит на лицето се изразява в следното: 

 „Координатор по безопасност и здраве на обект: 

1. „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособена позиция №2 – гр. 
Габрово, кв. „Русевци“, ул. „Селимица“ №9, 11, 13“, РЗП – 3 991 м2“ 
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2. „Изпълнение на СМР по проект „Основен ремонт на спортен комплекс – гр. 
Тополовград“. 

От така направения дословен цитат на отразената от Икономическия 
оператор информация, недвусмислена за Комисията е възможността за доказване 
специфичен опит на инж. Йорданов единствено в осъществяването на дейности като 
Координатор по безопасност и здраве при изпълнението на строително-монтажни 
работи по основно обновяване конкретно само на 1 (един) обект, съответстващ на 
поставеното от Възложителя изискване да е  жилищна сграда. 

 
Обективни предпоставки и основания за така формирания от нея извод, 

Комисията на първо място намира в изнесените от самия Икономически оператор данни, 
цитирани дословно по-горе, от които недвусмислено е видно, че единствено първата от 
двете сгради – тази, находяща се на ул. „Селимица“ №9, 11, 13 в гр. Габрово отговаря на 
одобреното от Възложителя условие за допустимост, касаещо предназначението ѝ, а 
именно: жилищна.  

 
Другият посочен обект: спортен комплекс в гр. Тополовград, съобразно 

дефиницията, съдържаща се в § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ е обект на социалната 
инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система за обслужване 
на населението в спорта. 

С цел пълнота и обоснованост на излаганите от него мотиви, настоящият 
помощен орган намира за необходимо отново да посочи, че „жилищна сграда“ (в 
изграждането/новото строителство и/или преустройството и/или основния ремонт 
и/или реконструкцията и/или основното обновяване на които, Възложителят е изискал да 
е доказаният опит на експерта за целите на настоящето възлагане), съгласно 
определението, нормативно регламентирано в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ е 
сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече 
жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ“. 

 

На следващо място, недоказаността на изискуемия специфичен опит на 
експерта се дължи и на това, че дори и по отношение на първия от обсъжданите 
обекти (многофамилна жилищна сграда с адрес: – гр. Габрово, кв. „Русевци“, ул. 
„Селимица“ №9, 11, 13) Участникът за пореден път е „пропуснал“ да предостави 
данни и информация, които Възложителят е определил в Указанията за участие 
като имащи не само съществено значение за удостоверяване на въпросния специфичен 
опит, но и като задължително необходимо съдържание на декларираните от 
Участниците в процедурата факти и обстоятелства. 

Конкретните изисквания, които Комисията счита, че не са спазени от страна 
на Икономическия оператор се изразяват в следното: 

В пояснението, следващо минималните изисквания, одобрени от Възложителя 
в шестте поредни точки на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, 
наименовано „Доказване“, в максимална степен ясно и разбираемо е обяснено, че „При 
подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 
поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само 
посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, 
Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави 
данни и информация относно: ……… (6) специфичен професионален опит - 
индивидуализация на строежите, изпълняваните на тях дейности и конкретните 
актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 
обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 

Установимо по несъмнен и недвусмислен начин от дословно направеното по-
горе цитиране на данните, представени от Участника и относими към опита на 
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предложения от него експерт, е обстоятелството, че по отношение на първия от 
двата „завършени обекта“ (попадащ в определението за жилищна сграда) не е 
представена никаква относима, ясна и релевантна информация за конкретния вид 
строителни интервенции, осъществявани на посочената сграда, при изпълнението на 
която експертът би следвало да е бил Координатор по безопасност и здраве. 

Поради тази именно липса на прецизност в детайлите, за настоящият 
помощен орган остава неясно дали изпълняваните на обекта дейности касаят 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, каквото изискване е поставено от Възложителя както в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата.  

Едновременно с посоченото, неясен е и конкретния акт, с който единствения 
„сходен“ обект е въведен в експлоатация (при все, че в одобреното от Възложителя 
изискване е поставено условие същите да са минимум два). 

Тази поредна липса на предоставена релевантна информация, Комисията 
намира за друг пропуск, не по-малко съществен от предходно обсъдените, който на 
самостоятелно основание предпоставя за нея невъзможност за обективна и 
безпристрастна преценка съответства ли инж. Йорданов на поставеното от 
Възложителя условие за допустимост, относимо към обсъжданата експертна 
позиция, а именно: определеният за заемането ѝ експерт да има опит като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта, т.е., такива, които 
са не само завършени, но за тях е издаден и съответен акт за установяване годността 
за приемането и ползването им. 

 
Освен всичко гореизложено, прави впечатление, че по отношение на 

специфичното изискване за допълнителна професионална квалификация на експерта, 
поставено от Възложителя и следващо от експертната позиция, за изпълнението на която е 
предложен г-н Йорданов, в обсъжданото поле на ЕЕДОП са отразени следните относително 
ясни, но не достатъчно пълни данни, досежно съответствието на експерта с условието за 
допустимост, а именно: 

„Удостоверение/Сертификат №157/28.08.2018 г. за преминат курс на обучение по 
безопасност и здраве в строителството“. 

Релевантна информация по отношение на: (1) предметния обхват – за 
Координатор или за Длъжностно лице е въпросното обучение за „безопасност и 
здраве, (2) правното основание за издаването на така посочения документ (по реда на 
Наредба №2/22.03.2004 г.) или Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), както и (3) 
институцията/организацията, издала въпросното Удостоверение/Сертификат, в 
ЕЕДОП на Участника не е представена. 

Предвид изложеното, така декларираната информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията също приема за непълна и неточна за 
доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от Възложителя в 
текста на Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
разписано и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие. 

 
11. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е отбелязал, че 
разполага със Сертификат, удостоверяващ внедрена от него система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2015, като е индивидуализирал въпросния документ, 
посредством неговия уникален номер, предметния му обхват, дата на издаване и срок на 
валидност. 
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Не е посочен, обаче сертифициращия орган, издател на визирания Сертификат, 
който пропуск препятства възможността на Комисията да направи проверка 
досежно обективността и достоверността на така декларираната от Дружеството 
информация, а въз основа на нея и обоснован извод за съответствието на „Екодин“ ЕООД 
с утвърденото за целите на настоящето възлагане минимално изискване, въведено като 
критерий за подбор както в Раздел VI.3., т. 3, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3. от 
Указанията за участие в процедурата. 

 
12. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 

деклариране от страна на Участника разполагаемостта му със Сертификат за внедрена 
система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, която разполагаемост 
по същество следва да докаже съответствие на Икономическия оператор с друго от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, одобрено от 
Възложителя в текста на т. 4. в Раздел VI.3., във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като 
критерий за подбор и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото, 
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с предметния му обхват, 
Уникален номер и период на неговата валидност документ, пропускайки обаче да посочи 
издателя на Сертификата.  

 
13. В последния абзац на Част VI от представения от Участника ЕЕДОП, липсва 

попълване на изискуемите данни. 

Предвид обстоятелството, че във въпросната, последна част на ЕЕДОП, който по 
съществото си представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, Участниците трябва 
да попълват данни относно: Възложителя, наименованието на процедурата и 
обособената позиция, за която участват, кратко описание, препратка към 
публикацията в ОВ на ЕС (РОП) и референтен номер, но преди всичко – трябва да 
декларират даваното от тях официално съгласие Възложителят да получи достъп до 
документите, подкрепящи информацията, предоставена в отделните Части и 
Раздели на представения от тях Единен европейски документ за обществени поръчки, 
липсата на релевантни данни и информация в тази Част от документа, може да се 
квалифицира като съществен пропуск в офертата на Участника. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 1 от 

констативната част по-горе, Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който 
коректно и обективно вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест 
въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от 
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване на 
Икономическия оператор от участие в процедурата. 

 
2. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
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европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
3. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в 

Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и т. 2.5.1. от Указанията за участие в процедурата, 
както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно или повече от 
основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 
1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 1, предл. 
второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, в първото поле на Част 
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва да бъдат вписани всички, 
индивидуализирани от Възложителя, отделни и самостоятелни специфични 
национални основания за изключване, с конкретизация по отношение тяхната 
приложимост спрямо „Екодин“ ЕООД и/или представляващото го лице.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира още и: 

- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече 
от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 
от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- не само дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а и 
дали е: контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. 

 

В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива). 

 

4. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 
ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва на 
Участника да представи доказателство/а, от което/които да е видно, че валидността 
на притежаваната от него задължителна застраховка „Професионална 
отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ в качеството му на строител, със стойност на 
застрахователната сума, съответстваща и покриваща минималния праг, съобразно чл. 5, ал. 
2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 
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и строителството е удължена, или е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП (на основание настоящия Протокол). 

 
5. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, покриващи 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка, както и за безспорност при доказване на съответствието си с 
минималните изисквания за технически и професионални способности, Участникът  
трябва, при вписване на информацията в първото поле (т. 1а) на Част IV, Раздел „В“ 
от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи ясно посочване на конкретния 
Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и приемане на съответния 
обект, с който акт е установена годността за приемане на всеки отделен от 
четирите, изброени от Икономическия оператор строежи (от №3 до №5 и №7), на 
изпълнението на които основава съответствието си с конкретно обсъжданото 
минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

Предвид факта, че посочените от него обекти, поставени под №1, №2 и №6, не 
попадат в дефиницията за „идентични“ или „сходни“ с предмета на настоящето 
възлагане, същите, дори и да не бъдат заличени от списъка в представяния от 
Дружеството нов ЕЕДОП, няма да бъдат приемани за относими и релевантни от страна 
на Комисията. Едновременно с посоченото, в хипотеза, че Участникът не споделя и не 
е съгласен с този извод на Комисията, съответно, поддържа и твърди действително 
наличие на съответствие на въпросните строителни интервенции с предмета на 
възлаганото с обособена позиция №2 строителство, по отношение на всеки един от тези 
договори (№1, №2 и №6) допълнително следва да представи безспорни доказателства 
(издадени от трети лица, различни от самия Участник), удостоверяващи по 
безусловен начин, че всеки един от обектите, в който са изпълнени строителните 
дейности включва всички кумулативно изискуеми дейности, детайлно изброени по-
горе, каквито именно са изискванията, поставени от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 1 
от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие. 

В хипотеза на доказване от негова страна, че и на обекти №1, №2 и №6 са изпълнени 
всички СМР/СРР, които в тяхната кумулативна даденост определят всеки отделен обект 
като „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №2, Участникът следва 
допълнително да представи и за всеки от тях данни и информация за конкретния 
Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и приемане на съответния 
обект, с който акт е установена годността за приемане на всеки отделен от 
обсъжданите строежи. 

 
6. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1, б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирани и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Ръководител обект“ – инж. Христо Кюлханов безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин: 

- придобит от лицето минимум 5 г. професионален опит по признатата му 
специалност – „промишлено и гражданско строителство“, индивидуализирайки 
местоработата, конкретните периоди в изпълнение на съответна професионална 
дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност и/или 
изпълнявани функции, работодател/възложител, или други аналогични данни, които 
са определящи за общия професионален опит на експерта по притежаваната от него 
специалност, 

както и  

- опит на експерта конкретно като ръководител на екип или ръководител на 
обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
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преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, включително посочвайки 
и конкретния/ните акт/ове, с който/които е разрешено ползването на всяка от 
посочените сгради (въведени са в експлоатация). 

 
7. По отношение на експерт „Технически ръководител“ – Георги Вълчев, 

Участникът следва да представи данни и информация, допълващи и конкретизиращи вече 
заявените в първоначално представения от него ЕЕДОП, респ., доказващи по безспорен 
начин пълно съответствие с изискванията на Възложителя, утвърдени по идентичен начин в 
Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.2, б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата за: придобит от експерта опит не на каква да е 
друга позиция, а като технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (6) 
от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
експерта, следва да се предоставят и ясни и точни данни и информация за 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е 
изпълнявало функциите на Технически ръководител. 

 
8. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 8 от констативната 

част по-горе, както и с цел доказване наличие на съответствие с изискванията на 
Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в Раздел III.1.3., т. 2.4., 
б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в текста на Раздел III, т. 
5.2.4., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да 
представи за предложения от него експерт по част „Електро“ – инж. Любка Андонова 
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин придобит от експерта: 

(1) минимум 3 години професионален опит по признатата ѝ специалност – 
„електротехника“, индивидуализирайки местоработата, конкретните периоди в 
изпълнение на съответна професионална дейност (от конкретна дата до конкретна 
дата), заемана длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или 
други аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на 
експерта по притежаваната от него специалност с посочената професионална 
насоченост; 

(2) специфичен опит в извършване на дейности по част „Електро“ на минимум 
2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, като за целта разпише в изискания му 
нов ЕЕДОП релевантни данни за:  

- предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности, 
участвайки като експерт при изпълнението на строителни дейности на обекти - 
„жилищни сгради“ и на вътрешните им (сградни) инсталации; 

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на посочените сгради, 
които интервенции следва да са една или повече от изрично посочените от 
Възложителя, а именно: изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване; 

- конкретния/ните акт/ове, с който/които е разрешено ползването на всяка от 
посочените сгради (въведени са в експлоатация). 
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9. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за Участниците 
минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. Биляна 
Драгнева притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ.  

От така представяното/ните доказателство/а следва да е видна датата на 
издаване, срока на валидност на документа и издалата го институция/организация. 

 

Едновременно, за да бъде доказано по несъмнен и безспорен начин, че същият 
този експерт отговаря и на изискването за допустимост, разписано в Раздел III.1.3., 
т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в 
текста на т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата (и имащо 
задължителен за спазване характер), в новоизискания му ЕЕДОП, Участникът трябва 
да впише релевантни данни, от които по недвусмислен начин да бъде почерпена 
безспорна информация, че инж. Драгнева е придобила специфичен опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, 
включително и като направи ясна индивидуализация на конкретните актове, с които 
е разрешено ползването на обектите/същите са въведени в експлоатация. 

 
10. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на 

Участника на съответствие на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” („Специалист по здравословни и безопасни условия на 
труд“) – инж. Красимир Йорданов с одобрените и влезли в сила изисквания на 
Възложителя, разписани в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. 
„б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ и б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на 
процедурата, изисква от Участника да представи: 

(1) заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от г-н Йорданов курс на обучение за Координатор 
по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или 
за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.); 

(2) в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на изискания му нов 
ЕЕДОП да впише данни и информация, различни от или допълващи вече заявените в 
разгледаната по-горе аналогична декларация (ЕЕДОП), доказващи по безспорен начин 
придобит от лицето опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Икономическият оператор следва да впише и ясни и точни данни и 
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информация относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени 
са в експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които инж. 
Йорданов е осъществявал функции, следващи от позицията на Координатор по 
безопасност и здраве. 

 
11. С цел доказване съответствие с одобреното от Възложителя в Раздел VI.3., т. 3, 

във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, а 
така също и в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата минимално 
изискване за технически и професионални способности, въздигнато като критерий за 
подбор, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП указва на Икономическият оператор да представи в срока по чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от 
него Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015. 

 
12. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид идентичността на 

констатацията на Комисията, досежно направената от Участника непълна идентификация 
на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2015 (т. 12 от констативната част на настоящия Протокол), 
представяйки изискания му нов ЕЕДОП и другите документи, основанието за изискването 
на които е нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Икономическият оператор трябва да 
представи и заверено копие на притежавания от него Сертификат за разработена, 
внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по 
Стандарт EN ISO 14001:2015, с който да докаже съответствието си с минималното 
изискване, оповестено в Раздел VI.3., т. 4, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, разписано със същото съдържание 
и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

 
13. Комисията указва на Участника да представи изискания от него нов ЕЕДОП 

попълнен изцяло в Част VI, с всички указани в това поле данни, относно: 
Възложителя, наименованието на процедурата и обособената позиция за която 
участва, кратко описание, препратка към публикацията в ОВЕС (РОП) и референтен 
номер, както и ясно изразена декларация, съобразно която лицето, подписало 
документа и сочещо се за негов автор дава официално съгласие Възложителят да 
получи достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена от и за 
Икономическия оператор в отделните Части и Раздели на представения от него 
Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на настоящата 
процедура. 

 

 
 
11. „РАСТЕР - ЮГ“ ООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-151/22.01.2019 г. за 

обособена позиция №1 
 
При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

ЕЕДОП, представен от Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 

от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан 
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1. 

В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в 
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания 
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща 
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недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  

С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  

Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да 
представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му с използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на 
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата 
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на 
Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение 
за вписване на въпросната информация в поле първо на Част I от представяния от него 
ЕЕДОП. 

 
2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  
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Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
4. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че Участникът не е съобразил и не е 
спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на действащите, 
както към датата на откриване на процедурата, така и към датата на подоване на офертата 
разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е 
указал следното:  

 

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (лицето/лицата по чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, ал. 1 - ал. 3 от ППЗОП): 2.1.1.1. е 
осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на 
хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, престъпление против трудовите права на 
гражданите по чл. 172 от НК, престъпление против младежта по чл. 192а от НК, 
престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК, престъпление против 
стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в 
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организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и престъпление против околната 
среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, освен ако е/са реабилитирано/и; 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 

 
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник е налице някое от следните 

обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване, предвидени в 
националното законодателство е именно и причината на стр. 24 от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с троен знак за привличане на 
вниманието, да постави следното пояснение, съобразно което: „!!! Липсата, спрямо 
Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 
256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за 
изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“/„Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка (в 
зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез попълване на 
приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването 
на Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП“. 

 

(3) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в 
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.  

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 



192 
 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон. 

2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на 
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на Част III, 
Раздел „Г“ от ЕЕДОП“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими 
за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и 
съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените 
позиции подава оферта“. 

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 
54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 
2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе, Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се 
представя в Word формат - по обр. №1“ (каквато именно е обсъжданата декларация), 
Участникът трябва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, 
Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 
от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
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ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните 
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
посочените условия за лично състояние. 

 
5. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1., т. 1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 3 (1) от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна 
регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), 
поддържан от Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен регистър 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен, и при условията на взаимно 
признаване), за изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на 
възлагане с настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №1), 
Участникът, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на 
Централния професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за 
изпълнение на обекти от всички групи и категории, в което число и от първа група, 
строежи от първа до пета категория по смисъла на ПРВВЦПРС. 

 
За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 

позовал на конкретно, идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 
013678. Посочено е също така, че притежавания от Дружеството удостоверителен документ 
е със срок на валидност до 30.09.2019 г.  

Посочена е и конкретна връзка (линк) към публично оповестената по партидата на 
Дружеството информация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) - 
http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=2613. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган, следвайки посочената връзка, извърши на 
самостоятелно основание проверка на данните и информацията, публично оповестени в 
ЦПРС, поддържан от Камарата на строителите в Р. България, в резултат от която установи 
следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1196 от 28.11.2018 г., „Растер - 
Юг“ ООД действително е вписано за изпълнение на обекти от първа група, строежи 
от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от първа до пета категория, само че за удостоверяване верността на това 
обстоятелство, на строителя е издадено Удостоверение с №I - TV 019690. 

 
6. В първото поле (т. 1а) от Раздел „В“ в Част IV на обсъждания ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е направил позоваване на два конкретно индивидуализирани с 
техния предмет строителни интервенции на различни жилищни сгради, изпълнявани от 
Дружеството през последните 5 години, считано до датата на подаване на офертата му.  

Строителните дейности, включени в обхвата на всеки отделен, изпълнен от него 
обект, Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето 
възлагане. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него обекти, Стопанският субект е 
посочил: съответната стойност на отделните, изпълнени от него строително-монтажни 
работи, мястото и периода на изпълнението им, разгърнатата застроена площ на всяка от 
сградите, както и конкретния Възложител на отделните интервенции, реализирани от 
настоящия Участник. 

При направен от нея преглед по същество на всички декларирани от самия Участник 
факти и обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за подбор, 
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поставени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от 
Обявлението за  поръчка, едновременно и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата, констатира че по отношение на втория от вписаните в ЕЕДОП обекти, 
представляващ многофамилна жилищна сграда с административен адрес в гр. 
Димитровград, ул. „Простор №8, не е съобразено едно от изискванията, поставени от 
Възложителя в третото от поясненията, следващо т. 5.1. на Раздел III от Указанията за 
участие, а именно:  

 Не са декларирани никакви данни за датата, на която е съставен конкретния 
за обсъждания обект Констативен акт за установяване на годността за приемането 
му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията 
намира за недоказано (към момента), от страна на Икономическия оператор, че същият 
този „обект“ може да се приеме за „изпълнен“, по причина на това, че във визираната по-
горе забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, по 
недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване съответствие с обсъжданото 
минимално изискване за технически и професионални способности, „дейностите 
(строителството) ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по 
реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността 
за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане 
на строежа от Възложителя“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от 
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, 
което изискване, Участникът видно не е изпълнил. 

 

Липсата на безспорна доказаност от страна на Икономическия оператор, че 
единият от двата, сочени за изпълнени от него обекта, отговаря в максимална степен 
на изискванията на Възложителя, предпоставя и заключението на настоящия 
помощен орган, че спрямо „Растер – юг“ ООД не е налице съответствие с едно от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, оповестено с 
горецитираните части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за  поръчка и Раздел III, т. 5.1. от 
Указанията за участие), а именно: през предходните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с 
предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция. 

 
7. В релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на ЕЕДОП, Икономическият 

оператор е направил на пръв поглед обемно по съдържание представяне на 
професионалната компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 
41 от ДР на ЗОП) на лицата, определени от него за експерти от инженерно-техническия му 
състав, предлаган за ръководен при изпълнение на дейностите от обхвата на обособена 
позиция №1, за която е подадена офертата на Дружеството. 

При извършения от нея подробен анализ, с вникване в детайлите на предоставената 
информация, Комисията констатира, че по отношение на всеки един от посочените от 
Участника експерти за позициите на: 
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-  „Ръководител обект“ – инж. Христо Марков, 

- „Технически ръководител“ – Асен Недокланов, 

- „Експерт по част „ОВК“ – инж. Диляна Вачковска и  

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Христо Муртов,  

в разглежданото поле на представения от „Растер – юг“ ООД ЕЕДОП, не са 
вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че всяко 
от лицата съответства на поставените за целите на възлагането минимални 
изисквания за придобит специфичен опит при осъществяването на съответните, 
съобразно конкретната им експертна позиция дейности на поне 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, условията за които са утвърдени от Възложителя, публично 
оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“; т. 2.2., б. „б“; т. 2.3., б. „в“ 
и т. 2.5., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“; т. 5.2.2., б. „б“; т. 
5.2.3., б. „в“ и т. 5.2.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което основание 
са и задължителни за спазване. 

 
С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за установеното несъответствие на всеки отделен от 
обсъжданите експерти от екипа, предложен от Участника, а именно: 

За доказване изискуемия специфичен опит и на четиримата горепосочени 
експерти, Участникът е направил позоваване на два, напълно идентични обекта, при 
изпълнението на които е декларирано, че всяко от лицата от инженерно-техническия му 
състав е изпълнявало точно такива функции и отговорности, които съответстват на 
експертната позиция, за която са предложени при изпълнението на обекта на възлагане с 
настоящата процедура (в частта ѝ на обособена позиция №1). 

При описанието на всеки от двата обекта, Участникът е предоставил данни за: 
неговото местонахождение; вида на сградата – жилищна; категорията на строежа; 
Възложителя на съответните СМР;  стойност и период на изпълнението, както и детайлно 
описание на изпълнените отделни видове строителни интервенции на всеки от тях.  

Единственият установен от настоящия помощен орган пропуск в 
обсъжданата информация, касаеща специфичния опит на лицата, който пропуск 
обаче оказва влияние на допустимостта на всеки от експертите на Дружеството, се 
изразява в липсата на конкретизация на акта, с който е разрешено ползването/въведен 
е в експлоатация втория от обсъжданите обекти, представляващ сграда с 
административен адрес: гр. Димитровград, ул. „Простор“ №8, с издаването на който 
акт може да се приеме, че обектът действително е „изпълнен“, каквото именно е 
условието, поставено от Възложителя в т. (6) на пояснението, наименовано 
„Доказване“ и следващо изискванията, обективирани в отделните шест точки на т. 
5.2. от Раздел III на Указанията за участие в процедурата. 

 
8. Освен изложеното в предходната точка, в данните, вписани в т. 6 от Раздел „В“ в 

Част IV на ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от експертната позиция на „Експерт по част „ОВК“ – инж. 
Диляна Вачковска, Комисията намира, че липсва ясна, пълна и безспорна информация, 
способстваща за доказване по недвусмислен и неподлежащ на тълкуване начин, че 
така посоченият експерт отговаря и на още едно от минималните изисквания, 
утвърдено от Възложителя по напълно идентичен начин, както в Раздел III.1.3., т. 
2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.2.3., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

По отношение на този си експерт, Участникът декларативно е представил следната 
информация: 
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„Диплома рег. № ..........*/……….*г., издадена от ВМЕИ Варна, магистър, 
специалност „Топлинна и масообменна техника“. Професионална квалификация „инженер 
топлинна и масообменна техника“. Професионален опит - 11 (единадесет) години“. 

 

Отчитайки горецитираните, декларативно представени от Участника данни, 
касаещи общия професионален опит на предложения от него експерт, които реално са 
ограничени до това, че трудовия път на инж. Вачковска е за времеви период от 11 
години, Комисията намира за повече от очевидно, че въпросната информация, не 
съдържа дори и минимално индивидуализиране на конкретно изпълнявани от лицето 
функции, или други аналогични данни, които са определящи за професионалния опит 
по признатата ѝ специалност – „Топлинна и масообменна техника“ и е крайно 
недостатъчна, за да може да се приеме за доказано съответствието на експерта с 
едно от минималните изисквания, въведено от Възложителя като условие за 
допустимост, а именно: придобит от експерта минимум 3 (три) години 
професионален опит по признатата ѝ специалност. 

Тук е мястото де се посочи, че обсъждания професионален опит на експерта не е 
доказан по надлежен и безспорен начин и предвид на това, че Възложителят, в 
утвърдените от него условия по процедурата, е изискал доказване на определен брой 
години опит, поради което, за целите на обективната преценка, относно 
съответствието на Участника с критериите за подбор, е необходимо да се представи 
детайлна информация не само за общия времеви диапазон, в който е полагал труд 
експерта, упражнявайки професионалната си квалификация и специалност, но и за 
конкретния период на изпълнение на отделни функции, задължения и отговорности - 
от съответната дата, месец, година до съответната дата, месец и година, за да 
може да бъде обективно и без необходимост от тълкуване преценено от помощния 
орган на Възложителя, дали сбора от тези периоди, сумарно отговаря на изисквания 
период на придобит професионален опит по признатата му специалност, относим за 
съответния експерт. 

Изискването за детайлно разписване на посочените данни и информация, 
относими към професионалния опит не само на този, но и на всички експерти, 
предлагани като част от инженерния състав на Участника е разписано като т. (5) 
от пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо текстовете на т. 5.2. в раздел 
III от Указанията за участие. Съобразно визираното условие „При подаването на 
офертата, Участникът декларира съответствието си с така поставеното минимално 
изискване за технически и професионални способности, ....................... като предостави 
данни и информация относно: ......................... (5) общ професионален опит – конкретен 
период в изпълнение на съответната професионална дейност (от конкретна дата до 
конкретна дата), заемана длъжност или изпълнявани функции, работодател. 

 
9. Освен пропуска, обсъден в т. 7 по-горе, настоящият помощен орган установи, че 

по отношение на определеното от Участника лице за заемане на експертната позиция на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Христо Муртов, не са 
представени достатъчно данни, способстващи за приемане по безусловен начин, че 
същият отговаря и на друго от утвърдените от Възложителя специфични минимални 
изисквания за въпросната експертна позиция, а именно: да притежава „валиден към 
датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат 
курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ“. 

По отношение на така поставеното за целите на процедурата изискване, в 
разглежданото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е направено позоваване на 
конкретен документ, описан относително детайлно по следния начин:  
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„Удостоверение № 010/19.01.2016 г. за завършил курс за осъществяване контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“.  

Фактът, че липсва деклариране досежно срока на валидност на въпросното 
Удостоверение, на което следва да се основава съответствието на експерта обаче 
обосновава извода на Комисията, че е препятствана възможността ѝ за 
безпристрастна и обективна преценка отговаря ли г-н Муртов на изискванията, 
поставени от Възложителя като критерий за подбор и допустимост в текста на 
Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за поръчка, еднозначно отразено и в  
Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

От друга страна пък, предвид липсата на персонификация на 
организацията/институцията – издател на документа, е невъзможна и 
проверимостта на така декларираните данни. 

 
10. За предложения в офертата на Участника експерт „Координатор/длъжностно 

лице по безопасност и здраве“ – инж. Герасим Панев, в съдържанието на т. 6 в Раздел „В“, 
Част IV от объждания ЕЕДОП, са изнесени данни и информация, целящи удостоверяване на 
придобит от експерта специфичен професионален опит, имащи следното съдържание:  

„Обекти, на които е изпълнявал длъжността „Длъжностно лице по безопасност и 
здраве“: 

Обект 1: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции, 
Обособена позиция №3 - „Многофамилна жилищна сграда – бл. 42, вх. А и, с 
административен адрес гр. Перник, кв. „Тева“. 

Стойност на договора – 492 430,10 лв. без ДДС или 590 916,12 лв. с ДДС. 

Период на изпълнение от 10.05.2017 г. до 20.10.2017 г.  

Възложител – Община Перник  
Обектът е трета категория с РЗП – 4 239,35 кв. м. Обектът представлява 

многофамилна жилищна сград с 7 надземни етажа с два входа – вход А и вход В, на която 
са въведени мерки за енергийна ефективност (полагане на хидроизолация, монтаж на 
топлоизолация на стени и покрив и подмяна на съществуваща дограма, подмяна на 
вътрешни сградни инсталации – силнотокова инсталация; слаботокова инсталация) с 
включени съпътстващи дейности, както и обновяване на стълбищните клетки.Обемът на 
извършените основни дейности включва изпълнение на енергоспестяващи мерки(ЕСМ), 
включително и задължителни съпътстващи СМР, необходими за цялостното изпълнение 
на обекта. Издадено разрешение за ползване №ДК-07-ПК35/21.12.2017 г.“. 

 

От така направения дословен цитат на отразената от Икономическия 
оператор информация, касаеща експерта, определен за Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве“, недвусмислено за Комисията е доказването на негов 
специфичен професионален опит единствено в осъществяването на дейности като 
Координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни 
работи на 1 (един) изпълнен обект – жилищна сграда и вътрешните ѝ инсталации. 

Липсата на каквато и да е друга релевантна информация за поне още един 
аналогичен обект, на който инж. Панев е упражнявал функции като „длъжностно 
лице по безопасност и здраве“, обосновава извода на настоящия помощен орган, че 
спрямо него не е доказано съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя в текста на т. 2.6., б. „б“ в Раздел III от Обявлението за поръчка, 
одобрено с идентичното съдържание и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата, а именно:  да има опит като Координатор/длъжностно лице 
по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
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основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

 
На следващо място, по отношение на минималното изискване за допълнителна 

професионална квалификация, поставено от Възложителя и следващо от експертната 
позиция, за изпълнението на която е предложен инж. Панев, в обсъжданото поле на ЕЕДОП 
е направена следната индивидуализация на притежаван от него документ: 

„Удостоверение № 23/29.03.2016 г. за завършен курс на обучение за безопасност и 
здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 
за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в 
предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и 
профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.)“. 

Видно от посоченото, релевантна информация по отношение на: (1) срока на 
валидност на въпросното Удостоверение на експерта и (2) издателя му, в ЕЕДОП на 
Участника не е представена. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията също приема за непълна и недостатъчна за 
доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от Възложителя в 
текста на Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
разписано и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие, за: притежаван от 
г-н Панев валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.). 

 
11. В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е 
отбелязало, че притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане 
Сертификати, разполагаемостта с които е поставена като минимални изисквания за 
допустимост, както в текстовете на Раздел VI.3., т. 3. и т. 4 от Обявлението за поръчка, така 
и в т. 5.3. и в т. 5.4. от Раздел III на Указанията за участие в процедурата.  

По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор 
Сертификат - за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015,  
и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена 
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния 
документ, обхвата и срока му на валидност, както и неговия издател. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на всеки от 
обсъжданите Сертификати, обаче се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че включва следните 
дейности: „Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, производство на 
бетонови смеси и бетонови изделия, поддръжка и ремонт на пътища, строително- 
монтажни работи, строителство на водоснабдителни и канализационни мрежи“, докато 
изисквания за целите на настоящето възлагане предметен обхват на притежаваните 
Сертификати за прилагане на гореупоменатите Стандарти, следва да е: „в областта 
на сградното строителство“.  
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Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия 

абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2018/S 
246-562690 от 21.12.2018 г. (ОВЕС, бр. 246 от 21.12.2018 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 3 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 
3. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
4. За да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от Възложителя в 

Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно 
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на 
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва 
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо настоящия Участник.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече 
от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 
от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  
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-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
5. За да е доказано по недвусмислен начин съответствието на „Растер - Юг“ ООД с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано по 
идентичен начин както в Раздел Раздел III.1.1., т. 1. от Обявлението за  поръчка, така и в 
Раздел III, т. 3 (1) от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от 
Част IV на представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи 
ясна индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо 
вписването му в ЦПРС, а именно: №   I - TV 019690. 

 
6. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, покриващи 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“ с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка, както и за безспорност при доказване на съответствието си с  
минималното изискване за технически и професионални способности, одобрено от 
Възложителя като критерий за подбор в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът трябва при вписване на информацията в първото поле (т. 1а) 
на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи и ясно 
посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и 
приемане на посочения като изпълнен от него обект №2 (многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес в гр. Димитровград, ул. „Простор №8), с който акт е 
установена годността за приемане този от обектите, на изпълнението и на който 
основава съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 
63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

В хипотеза, че не може да представи така изисканата му информация, 
Участникът следва да впише в ЕЕДОП достатъчно данни, включително и за друг/и, нов/и 
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обект/и, от които по безспорен начин да се установява съответствието му с обсъждания 
критерий за подбор. 

 
7. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“; т. 2.2., б. „б“; т. 2.3., б. „в“ и т. 2.5., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“; 
т. 5.2.2., б. „б“; т. 5.2.3., б. „в“ и т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за всеки един от предложените от него 
експерти от инженерно-техническия му състав, определен за изпълнение на 
строителството по обособена позиция №1, а именно: 

-  „Ръководител обект“ – инж. Христо Марков, 

- „Технически ръководител“ – Асен Недокланов, 

- „Експерт по част „ОВК“ – инж. Диляна Вачковска и  

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Христо Муртов, 

безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит 
при осъществяването на съответните, съобразно конкретната експертна позиция, за 
която е предложен дейности на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, с 
ясно и недвусмислено индивидуализиране на конкретния/ните акт/ове, с който/които 
е разрешено ползването на всяка от посочените сгради (въведени са в експлоатация). 

 
8. За да бъде коректно и точно спазено от страна на Участника минималното 

изискване, поставено от Възложителя и като критерий за подбор в настоящата процедура, 
обективирано в текста на Раздел III.1.3., т. 2.3, б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично 
разписано и в Раздел III, т. 5.2.3., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата,  
допълнително следва да се представи конкретна и ясна информация, доказваща по 
безспорен начин придобит от предложения от него Експерт по част „ОВК“ – инж. 
Диляна Вачковска минимум 3 (три) години професионален опит по признатата ѝ 
специалност – „Топлинна и масообменна техника“, индивидуализирайки 
местоработата, конкретните периоди в изпълнение на съответна професионална 
дейност (от конкретна дата, месец, година до конкретна дата, месец, година), 
заемана длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други 
аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на експерта по 
така признатата ѝ специалност с посочената професионална насоченост. 

 
9. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за Участниците 

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, а също и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
доказателство/а, че предложения в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ експерт, а именно: инж. 
Христо Муртов, притежава валиден документ - Удостоверение/Сертификат за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

От така представяното/ните доказателство/а следва да е видна датата на 
издаване, срока на валидност на документа, неговия предметен обхват и издалата го 
институция/организация. 
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10. По отношение на експерт „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве – инж. Герасим Панев, Участникът следва да представи данни и информация, 
допълващи и конкретизиращи вече заявените в първоначално представения от него 
ЕЕДОП, респ., доказващи по безспорен начин пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя, утвърдени по идентичен начин в Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата за: придобит от експерта опит като Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията изисква от 
Участника да представи и заверено копие на валиден документ - 
Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за преминат от г-н Панев 
курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда 
на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при 
работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), посредством който да бъде 
създадена достатъчна обективна увереност за приемане на факта, че спрямо лицето е 
доказано съответствие и с последното от минималните изисквания, относимо към 
експертната позиция, за която е предложен г-н Панев – това, оповестено в Раздел III.1.3., 
т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, обективирано идентично и в Раздел III, т. 5.2.6., 
б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
11. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Растер – юг“ ООД да представи доказателства от 
които да е видно, че предметния обхват на притежаваните от него Сертификати за: 
1) внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт ISO 
9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на 
околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, съответства на изискванията, утвърдени 
от Възложителя (неоспорени, влезли в сила и задължителни за изпълнение, съобразно 
императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 3 и 
т. 4 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3. – т. 5.4. от Указанията за 
участие в процедурата и е в областта на сградното строителство. 

 

 
 
12. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-152/22.01.2019 

г. за обособена позиция №2 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Икономическия оператор, Комисията констатира следното 
 
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 

от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан 
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1. 

В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в 
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания 
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща 
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
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визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  

С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  

Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да 
представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му с използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на 
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата 
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на 
Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение 
за вписване на въпросната информация в поле първо на Част I от представяния от него 
ЕЕДОП. 

 
2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 
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Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
4. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че Участникът не е съобразил и не е 
спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на действалите 
както към датата на откриване на процедурата, така и към датата на подаване на офертата 
разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е 
указал следното:  

 

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (лицето/лицата по чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, ал. 1 - ал. 3 от ППЗОП): 2.1.1.1. е 
осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на 
хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, престъпление против трудовите права на 
гражданите по чл. 172 от НК, престъпление против младежта по чл. 192а от НК, 
престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК, престъпление против 
стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в 
организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и престъпление против околната 
среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, освен ако е/са реабилитирано/и; 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 



205 
 

Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 

 
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник е налице някое от следните 

обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване, предвидени в 
националното законодателство е именно и причината на стр. 24 от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с троен знак за привличане на 
вниманието, да постави следното пояснение, съобразно което: „!!! Липсата, спрямо 
Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 
256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за 
изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“/„Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка (в 
зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез попълване на 
приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването 
на Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП“. 

 

(3) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в 
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.  

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон. 
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2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на 
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на Част III, 
Раздел „Г“ от ЕЕДОП“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими 
за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и 
съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените 
позиции подава оферта“. 

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 
54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 
2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе, Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се 
представя в Word формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), 
Участникът трябва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, 
Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от този от  
Участниците, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в 
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
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Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 
от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните 
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
посочените условия за лично състояние. 

 
5. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 3 (2) от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна 
регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), 
поддържан от Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен регистър 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен, и при условията на взаимно 
признаване), за изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на 
възлагане с настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), 
Участникът, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП е направил позоваване на 
Централния професионален регистър на строителя, декларирайки, че, съгласно „Протокол 
№ 1083/16.11.2017 г.“, има регистрация за изпълнение на обекти от първа група, 
строежи от първа до пета категория по смисъла на ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-ТV 016137. 

С цел лично установяване достоверността на декларираната информация, 
едновременно и  ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на 
чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание 
проверка на данните и информацията, публично оповестени в поддържания от Камарата на 
строителите Централен професионален регистър на строителя, в резултат от която установи 
следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1181 от 04.10.2018 г., 
„Престиж Бизнес - 93“ ООД е вписано за изпълнение на обекти от първа група, 
строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от втора до пета категория. 

За удостоверяване верността на горевизираните обстоятелства, на строителя е 
издадено Удостоверение с № I - TV 019358. 

 
6. В първото поле (т. 1а) на Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, целейки доказване 

съответствие с едно от минималните изисквания за технически и професионални 
способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за  поръчка, идентично обективирано и в 
Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 
(пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка, Икономическият оператор е направил позоваване на три предметно 
представени обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него обекти, Участникът е направил и 
ясна и детайлна индивидуализация на отделните, изпълнени от него строително-монтажни 
дейности, съответната им стойност, мястото, периода на изпълнението им и Възложителя 
на конкретното строителство. 
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При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от Икономическия оператор 
факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен 
строителен обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, едновременно с 
което и отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като критерии за подбор, 
Комисията установи, че по отношение на нито един от посочените като изпълнени от него 
три строежа, Икономическият оператор не е представил данни за датата, на която е 
съставен съответния за отделния обект Констативен акт за установяване на 
годността за приемането му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, 
Комисията намира за недоказано (към момента) от страна на Дружеството, че 
който и да било от отделните обекти може да се приеме за „изпълнен“, по причина 
на това, че в третата забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на 
доказване съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и 
професионални способности, „дейностите (строителството) ще се считат за 
„изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя/Инвеститора“. 

Липсата на посочените данни, индивидуализиращи въпросните документи, 
удостоверяващи факта на предаване на описаните от Участника обекти като годни 
за ползване, предпоставя съответно и заключението на настоящия помощен орган за 
допуснато от страна на Икономическия оператор неизпълнение и на едно от 
изискванията, одобрени от Възложителя и разписани в друго от поясненията към т. 
5.1. в Раздел III от Указанията за участие – това, наименовано „Доказване“, съобразно 
което: „при подаването на офертата си, Участникът декларира .................... (4) датата, 
на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ).  

 

7. В данните, вписани в относимото поле на т. 6, Раздел „В“ в Част IV от 
разглеждания ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от експертната позиция на „Ръководител обект“ – инж. Марин 
Иванчев, Комисията намира, че липсва яснота и безспорност, способстващи за 
доказване по недвусмислен и неподлежащ на тълкуване начин, че така посоченият 
експерт отговаря на минималното изискване, утвърдено от Възложителя както в 
Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., 
буква „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 

С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 
обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски, установени 
при извършения от нея анализ на данните, представени в декларативен вид от самия 
Участник и които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на 
доказаност от негова страна на съответствие с това от минималните изисквания за 
технически и професионални способности, а именно: 

Съобразно визираните изисквания, Участникът следва да докаже, че има на свое 
разположение за целия срок на изпълнение на договора като експерт в предлагания от него 
ръководен екип (инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, пряко ангажиран за 
изпълнението на строителството, предмет на поръчката) и Ръководител обект, по 
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отношение на придобития от когото професионален опит в упражняване на 
признатата му специалност, е поставено изискване да е за период от минимум 5 (пет) 
години. 

Установимо от обективираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
ЕЕДОП данни, касаещи предложеното за позицията на „Ръководител обект“ лице – инж. 
Иванчев, е завършено от него висше образование, със специалност „Строителство на 
сгради и съоръжения“, придобита в УАСГ, гр. София през 2005 г. 

По отношение на общия професионален опит на експерта е направено деклариране 
на следните крайно „пестеливи“ данни и информация, цитирани дословно и съответно 
коментирани от настоящия помощен орган за тяхната относимост към посоченото по-горе 
минимално изискване: 

„Професионален опит по специалността 13 (тринадесет) години, считано от 
2005г. до 2018 г., както следва: от 2005 г. до 2016 г. в „МММ-строителни конструкции“ 
ООД, от 2016 г. до момента в „Престиж Бизнес-93“ ООД“. 

 

Видно от дословно цитираните данни, декларирани от самия Икономически 
оператор, определящ се като работодател на обсъждания експерт, по отношение на 
нито един от посочените времеви периоди, в които се твърди, че експертът е 
упражнявал признатата му специалност, придобивайки професионален опит именно в 
нейното прилагане, не се съдържа никаква информация, досежно конкретната 
длъжност, заемана от лицето и/или изпълняваните от него функции и/или дори вида 
на обектите, респ. конкретните строителни интервенции, при изпълнението на 
които е упражнявана конкретна дейност от страна на инж. Иванчев и преди всичко – 
относими ли са те към признатата му специалност „Строителство на сгради и 
съоръжения“. 

 

Що се касае до следващите данни, представени със следното съдържание: 
„Ръководител обект на следните обекти:  

1. Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради на територията на гр. Перник по обособени позиции: за Обособена 
позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда - блок № 1, вх. В и Г с административен 
адрес гр. Перник, кв. Изток, ул. „Лом“. РЗП (обем на инженеринга): 3 493 м2. Вид на 
изпълнените дейности: внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи: 
топлоизолиране на фасади; топлоизолиране на покрив, хидроизолиране на покрив; подмяна 
на съществуваща дограма; подмяна и направа на отоплителна инсталация; подмяна на 
ВиК и електроинсталации. Възложител: Община Перник. Изпълнител: „Престиж бизнес - 
93“ ООД. Период на изпълнение: 04.05.2016 г. - 25.10.2016 г.“, или 5 (пет) месеца и 20 
(двадесет) дни опит по специалността (бел. на Комисията); 

2. „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност“, за 
жилищен блок № 37, находящ се в гр. Гълъбово, кв. „Строител“; I-ва група III-та 
категория. РЗП (обем на инженеринга за обекта): 8 227,54 м2. Вид на изпълнените 
дейности: внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи: подмяна на 
дограма с нова PVC и алуминиева (954 м2); направа на нови газобетонни парапети на 
тераси, укрепени със стоманобетонни пояси (807 м2); топлоизолационна система по 
фасади (5 300 м2); топлоизолационна система по таван на сутерен (784 м2); 
топлоизолиране на покрив с минерална вата (768 м2); хидроизолиране на покрив с битумна 
мембрана от два пласта (втория с посипка), включително монтаж на нова обшивка от 
поцинкована ламарина по бордове (960 м2); освежаване на стълбищна клетка и общи 
помещения - изравнителна мазилка, боядисване с латекс, боядисване цокли/первази, 
парапети, и др. (2 177 м2); доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI 60 (4 бр.); 
изграждане на мълниезащитна инсталация (1бр.); подмяна на осветителна инсталация в 
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общи помещения и стълбища и монтаж на нови енергоспестяващи осветителни тела (с 
фотоклетка 40 бр., влагозащитени 84 бр.); подмяна на абонатни станции за отопление и 
БГВ (2 бр.); подмяна на вертикални водопроводни щрангове (1 500 м). Възложител: 
„Билдинг компани“ ЕООД, ЕИК 101675959. Изпълнител: „Престиж бизнес – 93“ ООД. 
Период на изпълнение: 12.01.2016 г. - 11.03.2016 г.“, който период на придобит от 
експерта професионален опит по призната му специалност, изчислен от Комисията е 
в рамките на 2 (два) календарни месеца, 

същите безспорно са релевантни спрямо придобития от експерта специфичен 
опит в ръководството на строителни обекти за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, но по причина на това, че 
при елементарна калкулация на конкретно изписаните времеви периоди (изведени в 
общо цифрово изражение в съответния коментар на Комисията), в които инж. 
Иванчев е полагал труд, упражнявайки признатата му специалност „Строителство 
на сгради и съоръжения“, е безспорно видно, че придобития от него професионален 
опит по тази именно специалност сумарно е за период от 7 (седем) месеца и 20 
(двадесет) дни. 

С оглед установеното, Комисията приема за недвусмислено ясно, че дори 
разгледана в нейната съвкупност, информацията, сочена като релевантна към общия 
професионален опит на експерта по признатата му специалност е непълна и 
недостатъчна за доказване на одобреното от Възложителя и цитирано по-горе 
минимално изискване, което е и елемент от един от критериите за подбор и 
допустимост в настоящата процедура.   

Като допълнителен аргумент, настоящият помощен орган намира за необходимо да 
се изтъкне и че изискването за детайлно разписване на посочените данни и 
информация, относими към професионалния опит не само на този, но и на всички 
експерти, предлагани като част от инженерния състав на Участника е обективирано 
в съдържанието на т. (5) от пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо 
текстовете на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие. Съобразно визираното 
условие „При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с 
така поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, 
....................... като предостави данни и информация относно: ......................... (5) общ 
професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната професионална 
дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или изпълнявани 
функции, работодател“. 

 

На следващо място, анализирайки цитираната по-горе информация за 
специфичния опит на експерта, Комисията счита, че независимо от видната 
подробност и прецизност в детайлите, Участникът е пропуснал да индивидуализира 
конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени са в експлоатация 
двата обекта, на които е бил Ръководител инж. Иванчев, който пропуск обаче се 
явява съществен, досежно доказване съответствието му с изискването за 
допустимост, оповестено в Раздел III.1.3., т. 2.1, б. „в“ от Обявлението за поръчка и в 
Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, по причина на 
това, че именно посредством издаването на конкретния акт може да се приеме, че 
обектът действително е „изпълнен“, каквото е условието, поставено от 
Възложителя в т. (6) на пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо 
изискванията, обективирани в отделните шест точки на т. 5.2. от Раздел III на 
Указанията за участие в процедурата. 

 
8. Аналогичен на втората констатация на Комисията, обсъдена по отношение на 

предходния експерт, е и установения от нея пропуск в информацията, представена от 
Участника с цел доказване съответствие на специфичния опит, придобит от всеки 
от експертите от инженерно-техническия му състав. 
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Така изразеното от настоящия помощен орган заключение се основава на 
обстоятелството, че за доказване изискуемия специфичен опит и на останалите 
четирима предложени от него експерти: 

- „Технически ръководител“ – Желязко Котев, 

- „Експерт по част „Електро“ – инж. Светослав Дренски, 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Тодор Денев и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Петър Методиев,  

Участникът е направил позоваване на същите два обекта, разгледани и при 
обсъждане опита на предходния експерт, при изпълнението на които е декларирано, че 
всяко от лицата от инженерно-техническия му състав е изпълнявало точно такива функции 
и отговорности, които съответстват на експертната позиция, за която е предложено и при 
реализацията на обекта на възлагане с настоящата процедура (в частта ѝ на обособена 
позиция №2). 

При представянето на всеки от двата обекта (видно и от подробното цитиране в т. 7 
по-горе на описанието им), Участникът е предоставил данни за: неговото местонахождение; 
вида на сградата – жилищна; разгърнатата ѝ застроена площ; Възложителя на съответните 
СМР;  стойност и период на изпълнението, както и детайлно описание на изпълнените 
отделни видове строителни интервенции на всеки от тях.  

Въпреки тази детайлност в описанието, липсата на конкретизация на акта, с 
който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки един от обсъжданите 
обекти (изискването за индивидуализацията на който акт е недвусмислено разписано 
от Възложителя в т. (6) на пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо 
изискванията, обективирани в отделните шест точки на т. 5.2. от Раздел III на 
Указанията за участие в процедурата), предпоставя обективната невъзможност на 
Комисията да приеме, че посочените обекти са „изпълнени“, каквото е и едно от 
кумулативно изискуемите условия, поставени към специфичния опит на всеки от 
обсъжданите експерти. 

Предвид изложеното, Комисията счита, че е налице непълнота в 
информацията, предоставена от Участника за доказване по отношение на всеки от 
посочените експерти на специфичния им опит в осъществяването на съответните, 
съобразно конкретната експертна позиция дейности на поне 2 (два) изпълнени обекта 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, условията за които са утвърдени от Възложителя, публично 
оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“; т. 2.4., б. „в“; т. 2.5., б. „б“ 
и т. 2.6., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“; т. 5.2.4., б. „в“; т. 
5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „в“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което основание 
са и задължителни за спазване. 

 
9. От информацията, представена в обсъжданата т. 6 на Раздел „В“ в Част IV от 

ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите, следващи от 
позицията на Експерт по част „Електро“ – инж. Светослав Дренски, освен обсъденото в 
предходната точка, Комисията е в невъзможност да получи ясна увереност досежно 
придобит от посочения експерт минимум 3 (три) години професионален опит по 
признатата му специалност, което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на 
„Престиж бизнес - 93“ ООД и на одобреното за целите на настоящата процедура 
изискване, обективирано в Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „б“ от Документацията за участие в 
процедурата. 

Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията 
заключение, се изразяват в следното: 
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При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за г-н Дренски се установява, че той е 
„магистър“ с придобита през 1974 г. специалност „електроцентрали и мрежи“ и призната 
му професионална квалификация „електроинженер“ от ВМЕИ - София.  

По отношение на натрупания от лицето професионален опит е посочено единствено 
следното:  

„Професионален опит 12 (дванадесет) години, считано от 2006 година до 2018 
година, както следва: от 2006 до 2017 г. в „Ивалс-Дренски“ ЕООД, от 2017 г. до момента 
в „Престиж бизнес-93“ ООД“, без каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране 
на конкретна заемана длъжност и/или изпълнявани функции, или други аналогични 
данни, които са определящи за общия професионален опит на инж. Дренски. 

В този именно смисъл е и ясно разписаното от Възложителя изискване (и 
което условие безспорно не е съобразено от Икономическия оператор), обективирано в 
т. (5) от пояснението, следващо т. 5.2. на Раздел III от Указанията за участие и 
наименовано „Доказване“, съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си с така поставеното минимално изискване за технически и 
професионални способности, ....................... като предостави данни и информация 
относно: ......................... (5) общ професионален опит – конкретен период в изпълнение 
на съответната професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), 
заемана длъжност или изпълнявани функции, работодател“. 

 
10. Основавайки се на извършения от нея преглед и анализ на данните, относими към 

професионалната компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 
41 от ДР на ЗОП) на лицето, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Тодор Денев, Комисията 
счита, че същите не удостоверяват по недвусмислен начин, че експертът отговаря и на 
друго (освен това, обсъдено в т. 8 по-горе) от минималните изисквания за 
обсъжданата експертна позиция – това, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие, а 
именно: да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

 

По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 
разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от ЕЕДОП е направено абстрактно 
посочване, съобразно което, експертът притежава „Удостоверение за преминат курс на 
обучение за осъществяване контрол върху качеството № 4467/21.12.2016 г.“. 

В така направената от Участника индивидуализация на притежавания от 
инж. Денев удостоверителен документ е недвусмислено видно, че липсва деклариране 
на: (1) периода на валидност на Удостоверението, (2) организацията/институцията, 
негов издател и (3) предметния обхват на въпросното Удостоверение, но преди всичко, 
относим ли е този обхват именно към контрола върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ, който пореден пропуск в 
информацията препятства възможността на Комисията за безпристрастна и 
обективна преценка отговаря ли експерта и на това изискване, поставено от 
Възложителя като част от критерия за подбор за технически и професионални 
способности, оповестено в посочените части от Документацията по процедурата и 
следователно – известно на Участника и задължтелно за спазване от негова страна. 

 
11. За доказване съответствие с поставените от Възложителя изисквания, разписани 

в Раздел III.1.3., т. 2.6. от Обявлението за поръчка, идентично обективирани и в Раздел III, 
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т. 5.2.6. от Указанията за участие в процедурата, по отношение на предложения експерт за 
изпълнение функциите и отговорностите на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ – Петър Методиев, Участникът се е позовал на следните данни и 
информация, относими към професионалната квалификация (основна и допълнителна) на 
лицето, представени в полето на т. 6 в Раздел „В“ на Част IV от разглеждания ЕЕДОП по 
следния начин: 

(1) Направено е посочване, че експертът има призната специалност 
„електротехника“ и придобита професионална квалификация „техник по 
електрообзавеждане на промишлени предприятия“, без яснота за училището, което е 
завършил експертът.  

(2) Дадено е уверение, че г-н Методиев притежава следните документи, 
удостоверяващи придобита от него допълнителна професионална квалификация, а именно: 

а) Удостоверение № …….*/11.08.2016 г. за координатор по здравословни и 
безопасни условия на труд  

и  

б) Удостоверение № ……...*/19.05.2017 г. за завършено обучение на длъжностните 
лица по чл. 24 от ЗБУТ, съгласно чл. 281, ал. 5 от КТ и Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.  

 
Видно от посоченото, в така представената информация за всяко едно от 

Удостоверенията, с които би следвало да се доказва придобита от г-н Методиев 
допълнителна професионална квалификация било като Координатор по безопасност и 
здраве, било като Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд, 
липсва каквато и да е, дори и минимална, относима информация за (1) периода на 
валидност, както и за (2) институцията/организацията, издала всяко едно от 
въпросните Удостоверения. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията също приема за непълна, неточна и 
недостатъчна за доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от 
Възложителя в текста на Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия 

абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2018/S 
246-562690 от 21.12.2018 г. (ОВЕС, бр. 246 от 21.12.2018 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 2 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
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представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 
3. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
4. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в 

Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно 
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на 
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва 
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо настоящия Участник.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече 
от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 
от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
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нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
5. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на „Престиж бизнес - 

93“ ООД с минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и 
разписано по напълно идентичен начин както в Раздел III.1.1., т. 2 от Обявлението за  
поръчка, така и в Раздел III, т. 3 (2) от Указанията за участие в процедурата, в първото поле 
на Раздел „А“ от Част IV на представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор 
следва да направи ясна индивидуализация на реално притежаваното от него 
Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС, включително като посочи 
коректно неговия уникален номер. 

 
6. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, считано от 
датата на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя дефиниция за 
„сходност“ с тези, предмет на настоящата обществена поръчка, както и за безспорност при 
доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални 
способности, Участникът трябва, при вписване на информацията в първото поле на 
Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи и ясно посочване 
на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и приемане 
на съответния обект, с който е установена годността за приемане на всеки отделен 
от вписаните от Икономическия оператор във въпросното поле строежи (или поне 
два от тях), на изпълнението на които основава съответствието си с конкретно 
обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 
7. За да бъдат коректно и точно спазени от страна на Участника минималните 

изисквания, поставени от Възложителя като условия за допустимост в настоящата 
процедура и обективирани по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „б“ и б. „в“ 
от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., буква „б“ и б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, в полето на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от новоизискания му ЕЕДОП, 
Участникът следва да представи за предлагания от него Ръководител обект – инж. Марин 
Иванчев конкретни, ясни и неподлежащи на тълкуване данни и информация, различни от 
или допълващи вече заявените от него в първоначалния му ЕЕДОП и доказващи по 
безспорен начин пълно съответствие с условията за: 

- придобит от експерта минимум 5 (пет) години професионален опит по 
признатата му специалност – „Строителство на сгради и съоръжения“, 
индивидуализирайки не само местоработата, но и съответно изпълняваната от 
лицето професионална дейност и/или заемана длъжност и/или изпълнявани функции, 
или други аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на 
експерта по притежаваната от него специалност, 

както и  

- опит като ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации, като за целта се направи ясна конкретизация 
на акт/ове, с който/които е разрешено ползването на всяка от посочените от него 
сгради, строителството на които е ръководено от инж. Иванчев. 

 



216 
 

8. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 
в Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“; т. 2.4., б. „в“; т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“; 
т. 5.2.4., б. „в“; т. 5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за всеки един от предложените от него 
експерти от инженерно-техническия му състав, определен за изпълнение на 
строителството по обособена позиция №2 и изброени по-горе в следната поредност: 

- „Технически ръководител“ – Желязко Котев, 

- „Експерт по част „Електро“ – инж. Светослав Дренски, 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Тодор Денев и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Петър Методиев, 
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит при 
осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложено, на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, с 
ясно и недвусмислено индивидуализиране на конкретния/ните акт/ове, с който/които 
е разрешено ползването на всяка от посочените сгради (въведени са в експлоатация). 

 
9. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 9 от констативната 

част по-горе, както и с цел доказване наличие на съответствие с изискванията на 
Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в Раздел III.1.3., т. 2.4., 
б. „б“ от Обявлението за поръчка, както и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата, Икономическия оператор трябва да представи за предложения от 
него Експерт по част „Електро“ – инж. Светослав Дренски безспорни данни и 
информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобит от експерта минимум 3 (три) години професионален опит по признатата 
му специалност – „Електроцентрали и мрежи“, индивидуализирайки не само 
местоработата, но и съответно изпълняваната от лицето професионална дейност 
и/или заемана длъжност и/или изпълнявани функции, или други аналогични данни, 
които са определящи за общия професионален опит на експерта по притежаваната 
от него специалност. 

 
10. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за Участниците 

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. Тодор 
Денев притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

 
11. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на 

Участника на съответствие на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве”– Петър Методиев с одобрените и влезли в сила 
изисквания на Възложителя, разписани в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни 
ниво/а“, т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с 
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разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на 
процедурата, изисква от Участника да представи заверено копие на валиден документ 
- Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за преминат от г-н 
Методиев курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в 
строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по 
безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.). 

 

 
 
13. „С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-153 от 22.01.2019 г. 

за обособена позиция №2 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „С.И.С.М-

Строй“ ЕООД, Комисията констатира следното: 
 

1. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Участника ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
2. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  
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С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
3. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че Участникът не е съобразил и не е 
спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на действащите 
към датата на откриване на процедурата разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 
101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и 
неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:  

 

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (лицето/лицата по чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, ал. 1 - ал. 3 от ППЗОП): 2.1.1.1. е 
осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на 
хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, престъпление против трудовите права на 
гражданите по чл. 172 от НК, престъпление против младежта по чл. 192а от НК, 
престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК, престъпление против 
стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в 
организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и престъпление против околната 
среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, освен ако е/са реабилитирано/и; 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 
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б) 2.1.2. По отношение на самия Участник е налице някое от следните 
обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване, предвидени в 
националното законодателство е именно и причината на стр. 24 от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с троен знак за привличане на 
вниманието, да постави следното пояснение, съобразно което: „!!! Липсата, спрямо 
Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 
256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за 
изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“/„Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка (в 
зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез попълване на 
приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването 
на Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП“. 

 

(3) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в 
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.  

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон. 

2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на 
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на Част III, 
Раздел „Г“ от ЕЕДОП“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими 
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за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и 
съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените 
позиции подава оферта“. 

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 
54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 
2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе, Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се 
представя в Word формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), 
Участникът трябва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, 
Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от този от  
Участниците, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в 
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 
от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните 
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
посочените условия за лично състояние. 
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4. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1., т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, 
т. 3 (2) от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация 
(вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС), поддържан от Камарата на строителите в Република България (или в 
аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за 
изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с 
настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), Участникът, в 
първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на Централния 
професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за изпълнение 
на обекти от първа група, строежи от първа до пета категория по смисъла на 
ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 017502. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка 
на данните и информацията, публично оповестени в поддържания от Камарата на 
строителите Централен професионален регистър, в резултат от която установи следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1042 от 20.07.2017 г., „С.И.С.М - 
строй“ ЕООД действително е вписано за изпълнение на обекти от първа група, 
строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от първа до пета категория, но за удостоверяване верността на горевизираните 
обстоятелства му е издадено Удостоверение с № I - TV 017802. 

 
5. В полето на дясната колона в т. 5 от Раздел „Б“, Част IV на обсъждания негов 

ЕЕДОП, Участникът е декларирал единствено, че има застраховка „Професионална 
отговорност в проектирането и строителството“, без да предостави каквато и да е друга 
ясна и съответстваща на изискванията на Възложителя информация, досежно 
качеството, в което същия е застраховал своята професионална отговорност. 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от Участника 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2.2. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на 
т. 4.2.2. от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея за пореден път е налице 
обективна невъзможност да приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП.  

Нещо повече, стриктното съблюдаване на условията за участие в процедурата, 
одобрени от Възложителя и разписани в Указанията за участие, сочи на несъобразяване от 
страна на „С.И.С.М-строй“ ЕООД още и на изискването, ясно разписано като т. (3) в текста 
на пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо т. 4.2. в Раздел III на същия този 
документ, съобразно което: „При подаването на офертата си, Участникът декларира 
съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово 
състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле второ 
(когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП) ................ Във визираното поле следва да се 
предоставят данни и информация относно: ………….; (3) професионалната дейност, 
която е предмет на застраховката ……….. 

 
6. В представения в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

съдържащ посочване на изпълнени от „С.И.С.М-строй“ ЕООД строителни дейности с 
предмет, твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане по обособена позиция №2 
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от обхвата на настоящата обществена поръчка, е направено позоваване на 2 (два) 
конкретно индивидуализиран обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него строежи, в нагледен вид, Участникът 
е посочил: наименованието на обекта на строителство; Възложителя по съответния договор; 
изпълнени от Дружеството строително-монтажни работи и съответстващата им стойност, 
както и периода на конкретното изпълнение. Индивидуализирани са и конкретните 
Констативни актове, обр. 15, с които отделните строежи са предадени като годни за 
ползване. 

Строителните дейности, изброени като изпълнени от него за всеки конкретен обект, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и 
покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации“. 

 
При направен преглед по същество на представените в обсъжданото поле на ЕЕДОП 

данни и информация, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания, поставени от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1. от Обявлението за 
поръчка, съответно разписани и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, 
намира за установено следното: 

Независимо от твърдяната от Икономическия оператор „сходност“ на 
изпълнените от него строителни интервенции, с дейностите, определени от 
Възложителя именно като „сходни“ с тези, предмет на настоящето възлагане, 
Комисията констатира, че посочените като извършени от „С.И.С.М-строй“ ЕООД 
строително-монтажни/строително-ремонтни работи, по нито един от посочените 
два договора не покриват в тяхната съвкупност изискуемата от Възложителя 
„кумулативна“ даденост от конкретно определени строителни дейности, детайлно 
изброени по-горе. 

С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 
обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски по 
отделните договори, установени при извършения от нея анализ на данните, декларирани от 
самия Участник и които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на 
доказаност от страна на Икономическия оператор на съответствие с това от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, а именно: 

 

6.1. В обхвата на първото, декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №2 строителство, се сочи, че от Дружеството са 
осъществени следните дейности: „Конструктивни работи, вкл. изкоп, прехв. на земни 
маси, натоварване, превоз и разтоварване на земни маси, обратен насип със земни маси, 
кофраж, армировка, бетон, дървен гредоред, дървена покривна конструкция; 
Архитектурно-строителни работи, вкл. тухлена зидария, преградни стени, настилка, 
циментова замазка, первази, мазилка, шпакловка, мозайка, облицовка, обшивка, покритие с 
битумни керемиди, дъсчена обшивка, челна дъска, олуци, водосточни тръби, 
топлоизолация с мин. вата 10 см, хидроизолация на покрив, доставка и монтаж на ПВЦ 
прозорци и врати със стъклопакет, вътрешни плътни врати, ал. прегради, гипсова 
шпакловка, латекс; ВиК, вкл. водопровод – тръби, СК, по външна водопроводна връзка – 
водовземна скоба, холендър, ТСК, тръба; Канализация – ПВЦ тръби; Ел.инсталации-
осветителна, силно/слаботокови, мълниезащитна, звънчева и домофонна и заземителна; 
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ОиВ - отопление – доставка и монтаж на алуминиеви радиатори и подвързване към 
съществуващ топлопровод, вентилация“.  

Видно от цитираното декларативно волеизявление на Участника, в обхвата на 
така посочените като изпълнени от него строителни интервенции не се включват 
дейности по поставяне на топлоизолация на покрив. 

 
6.2. Като дейности, изпълнени в обхвата на втория договор, имащ за предмет 

„Проектиране и строителство на обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Пиер Дегейтър“ №4, 
блок 1“, Участникът е посочил следното: „Изготвяне на работни проекти по части: 
„Архитекурна“, „Конструкции“, „ВиК“, „Електрическа“, „Енергийна ефекивност“, 
„ОиВ“, „План безопасност и здраве“, „Пожрна безопасност“, „Оценка на ЕЕ“, „ПУСО“, 
„Геодезия“; осъществяване на авторски надзор; изпълнение на СМР, съгласно 
строителната документация и изискванията на възложителя“. 

Липсата, обаче на ясна идентификация на въпросните СМР, които 
Дружеството е изпълнило „съгласно строителната документация и изискванията на 
Възложителя“, предпоставя извода, че от негова страна не е доказано изпълнението 
на нито една от кумулативно изискуемите от Възложителя дейности, ясно изброени 
и по-горе, а именно: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации, с оглед което, Комисията е в невъзможност да приеме 
обсъждания договор като „сходен“ с предмета на обособена позиция №2, за която е 
подадена офертата на Участника. 

 
7. В релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал данни и информация, относими към професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
на лицата, определени от него за експерти от инженерно-техническия състав, предлаган за 
ръководен при изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2, за която е 
подадена офертата на Дружеството. 

При извършения от нея подробен анализ, с вникване в детайлите на предоставената 
информация, Комисията констатира, че по отношение на лицата, определени от 
Участника за: 

- „Ръководител обект“ – инж. Йорданка Ханджиева; 

- „Технически ръководител“ – инж. Мариян Николов; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Ангел Ангелов и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Явор Иванов, 

 в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, 
не са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставените за целите на възлагането минимални 
изисквания за придобит специфичен опит при осъществяването на съответните, 
съобразно конкретната експертна позиция дейности на поне 2 (два) изпълнени обекта 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, условията за които са утвърдени от Възложителя, публично 
оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“; т. 2.2., б. „б“; т. 2.5., б. „б“ 
и т. 2.6., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“; т. 5.2.2., б. „б“ т. 
5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което основание 
са и задължителни за спазване. 

 
С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
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предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от екипа, предложен от Участника, а именно: 

За доказване изискуемия специфичен опит и на четиримата индивидуализирани 
по-горе експерти, Участникът е направил позоваване на два, напълно идентични обекта, 
при изпълнението на които е декларирано, че всяко едно от лицата от инженерно-
техническия му състав е изпълнявало точно такива функции и отговорности, които 
съответстват на експертната позиция, за която е предложено при изпълнението на обекта на 
възлагане с настоящата процедура (в частта ѝ на обособена позиция №2). 

При описанието на всеки от двата обекта, Участникът е предоставил данни за: 
неговото местонахождение; вида на сградата – жилищна; Възложителя на съответните 
СМР;  индивидуализация на конкретния Констативен акт, обр. 15, с който всеки отделен 
обект е приет за ползване, без обаче да е направена дори и най-малка идентификация на 
конкретните строителни дейности, осъществявани на всяка една от горепосочените 
сгради, при реализацията на които се твърди, че експертите са изпълнявали 
съответните функции и отговорности за позицията, която са заемали. 

Предвид установеното и независимо от факта, че всеки един от въпросните обекти 
съответства на изискването да е „жилищна сграда“, Комисията счита, че липсват 
достатъчно безспорни и недвусмислени данни, от които да почерпи информация за 
това дали: 

- изпълняваните строителни дейности попадат в една или повече от 
категориите, поставени в изброените по-горе минимални изисквания от отделни 
части от документацията, а именно: да са за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване; 

- въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните сградни 
инсталации. 

 

С оглед така посочените конкретни пропуски, допуснати при представяне 
опита на всеки един от персонифицираните по-горе експерти, недвусмислено видна 
според Комисията е както липсата на доказано съответствие с горецитираното 
минимално изискване, важимо за специфичния професионален опит на всеки от тях, 
така и неизпълнение от страна на Участника и на условието, поставено в т. (6) от 
текста на пояснението, следващо т. 5.2. от Раздел III на Указанията за участие, 
наименовано „Доказване“, съобразно което при подаването на офертата, Участникът 
декларира специфичния професионален опит на предлаганите от него експерти, 
едновременно посочвайки както предмета и обхвата на изпълнените от лицето 
експертни дейности, така и правейки индивидуализация на строежите, 
изпълняваните на тях дейности и конкретните актове, с които е разрешено 
ползването им/въведени са в експлоатация. 

 
8. Едновременно с констатацията, отразена в предходната точка, Комисията 

установи, че за експерта, предложен за „Ръководител обект“ – инж. Йорданка 
Ханджиева, в обсъжданото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на представения от 
Участника ЕЕДОП се съдържа деклариране на следните данни, целящи удостоверяване 
образованието и професионалната квалификация на експерта, цитирани дословно: 
„степен магистър - строителен инженер, специалност „ВиК“. 

Направено е също така и допълнение, според което така декларираните данни са 
удостоверими с конкретно индивидуализирана с нейния номер, година на издаване и 
организация – издател Диплома за завършено висше образование. 

Недвусмислено видно от цитираната информация е, че е налице неизпълнение на 
първото, относимо към обсъжданата експертна позиция изискване за допустимост, 
одобрено от Възложителя и оповестено в текста на т. 2.1., б. „а“ от Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, идентично разписано и 
в Раздел III, т. 5.2.1., б. „а“ от Указанията за участие в процедурата, съобразно което 



225 
 

предлаганият за изпълнение функциите на въпросната позиция експерт трябва да има 
призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” с 
придобита специалност „Промишлено и гражданско строителство“ (ПГС), или 
„Строителство на сгради и съоръжения“ (ССС), или еквивалентна, каквато очевидно 
специалност „ВиК“ не е. 

 
9. В данните, вписани в т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП по отношение на 

лицето, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от позицията 
на Експерт по част „Електро“ – Веселин Андонов, Комисията намира, че липсва ясна, 
пълна и безспорна информация, способстваща за доказване по недвусмислен и 
неподлежащ на тълкуване начин, че така посоченият експерт отговаря на две от 
минималните изисквания, утвърдени от Възложителя по напълно идентичен начин, 
както в Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.2.4., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираните изисквания, Участникът следва да докаже, че има на свое 
разположение за целия срок на изпълнение на договора като част от предлагания от него 
ръководен екип (инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, пряко ангажиран за 
изпълнението на строителството, предмет на поръчката) и Експерт по част „Електро“, по 
отношение на придобития от когото професионален опит в упражняване на 
признатата му специалност, е поставено изискване да е за период от минимум 3 (три) 
години. 

Що се касае до минималното ниво на съответствие на придобит специфичен 
опит, което следва да бъде доказано от лицето, определено за тази именно експертна 
позиция, в последното от посочените по-горе изисквания, Възложителят е указал, че 
търсеният, съответстващ опит на експерта следва да е в извършване на дейности по част 
„Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

 

Установимо от декларираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
ЕЕДОП данни за предложеното за експерт по част „Електро“ лице, е завършено от него 
висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност 
„Електроенергетика“, удостоверено с конкретно посочена с индивидуалния ѝ нормер 
диплома за висше образование, издадена от ВМЕИ „В. И. Ленин“ – гр. София 

(1) По отношение на професионалния опит, твърдян от Участника, че е „при 
изпълнението на ел. части на строежи“, в същото поле на ЕЕДОП, е направено следното 
несъмнено бланкетно и лишено от конкретика посочване, според което този опит е „над 3 
г., от 2006 г. до днес – като Управител на „Весанелектро“ ЕООД, без каквото и да е, 
дори и минимално индивидуализиране на съответна, изпълнявана от лицето 
професионална дейност, заемана длъжност и/или изпълнявани функции, или други 
аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на експерта по 
признатата му специалност – „електроенергетика“. 

Във връзка с така цитираната крайно лаконична, неконкретна и лишена от 
съдържателна същественост информация, Комисията счита, че следва да обърне 
внимание на Участника по отношение на това, че в утвърдените от него условия по 
процедурата за обсъжданата експертна позиция, Възложителят е изискал доказване на 
определен брой години опит, поради което, за целите на обективната преценка 
относно съответствието и на експерт Андонов с минималните изисквания, 
относими към тази именно експертна позиция, за която е предложен, е необходимо да 
се представи детайлна информация не само за местоработата, а така също и за 
съответно изпълняваната от лицето професионална дейност и/или заемана от него 
длъжност и/или изпълнявани функции. 
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Що се касае до следващите данни, представени със следното съдържание: 
„Специфичен професионален опит: 

1. Нов пътнически терминал на летище Варна, РЗП 20 000 кв. м. Изпълнени СМР: 
главен изпълнител електромонтажни работи СрН и НН, възложител: Аймек Инженеринг 
ЕООД; 

2. Хотел „Нарцис 1“, Банско РЗП 6 000 кв. м. Изпълнени СМР: главен изпълнител 
електромонтажни работи  

3. Хотел „Нарцис 2“, Банско РЗП 10 000 кв. м. Изпълнени СМР: главен изпълнител 
електромонтажни работи. 

4. Хотел „Корона“, Разлог РЗП 3 0000 кв. м. Изпълнени СМР: главен изпълнител 
електромонтажни работи;  

5. Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи ,в УПИ ХV-452a, кв. 330, бул. 
„България – мотописта“, гр. София с РЗП 6 500 кв. м. - етап акт 15, Възложител ТУ 
БИЛД. Изпълнени СМР: главен изпълнител електромонтажни работи; 

6. Жилищна сграда за сезонно обитаване с фитнес център и ДКЦ, с. Черноморец, 
УПИ-3, кв. 44 с РЗП 3300 кв. м. – етап акт 15. Извършени СМР: главен изпълнител 
електромонтажни работи. Възложител: ТУ БИЛД“,  

същите би могло да се приемат за релевантни и спрямо придобития от 
експерта професионален опит, но по причина на това, че по отношение на нито един 
от изброените обекти не е посочен конкретен времеви период на изпълнение, 
Комисията счита, че и от тях, дори и по индуктивен път не би могла да приеме за 
доказан опита на г-н Андонов по признатата му специалност – „Електроенергетика“. 

С оглед установеното, настоящият помощен орган счита за недвусмислено 
ясно, че дори и тази информация, отнесена към търсения общ професионален опит по 
специалността на експерта е недостатъчна за доказване на одобреното от 
Възложителя и цитирано по-горе минимално изискване, одобрено в Раздел III.1.3., т. 
2.4., б. „б“ от Обявлението за поръчка, разписано със същото съдържание и в Раздел 
III, т. 5.2.4., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, което е и елемент от 
единия от критериите за подбор и допустимост в настоящата процедура.   

 
(2) На следващо място, цитираната по-горе информация за специфичния опит на 

експерта, съдържаща единствено изброяване на отделни видове жилищни сгради и такива 
за подслон (изключая първият от тях – пътнически терминал), при изпълнението на които 
се твърди, че инж. Андонов е бил „главен изпълнител електромонтажни работи“, 
обосновава мнението на настоящия помощен орган, че същата за пореден път се явява 
недостатъчна, за да създаде каквато и да е, а още по-малко - безспорна увереност, че 
лицето отговаря и на последното от минималните изисквания за професионална 
компетентност, поставено като част от критерия за технически и професионални 
способности, а именно: придобит от него специфичен опит в извършване на дейности 
по част „Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации.   

Застъпвайки същите доводи и аргументи, както и спрямо неприемането за 
доказан специфичния опит на останалите четирима експерти (т. 7 по-горе), 
настоящият помощен орган приема, че и спрямо този експерт не е доказано, че е 
придобил опит в изпълнението на строителни интервенции на посочения вид обекти 
на сградното строителство, вкл. и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Аналогични са и мотивите на Комисията по отношение на това, че при 
представянето на изискуемия опит и на г-н Андонов липсват достатъчно безспорни и 
недвусмислени данни, от които да почерпи информация за това дали  изпълняваните 
строителни дейности на последните два от гореизброените шест обекта, които 
именно два обекта са единствено съответстващи на определението за „жилищна 
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сграда (§5, т. 29 от ДР на ЗУТ), попадат в една или повече от категориите, поставени 
в изброените по-горе минимални изисквания от отделни части от документацията, а 
именно: да са за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване. 

От друга страна, цитираното минимално изискване, относимо към 
специфичния опит на експерта не е доказано и от гледна точка на следващото от 
съдържащите се в него условия, а именно това въпросните обекти (минимум два) да са 
изпълнени, т.е. изпълняваните на тях дейности да са завършени, което да е 
удостоверено с конкретен акт, с който е разрешено ползването им/въведени са в 
експлоатация. 

Отчитайки гореустановеното, Комисията намира, че не е спазено и условието, 
обективирано в пояснението, следващо текстовете на т. 5.2. в Раздел III от 
Указанията за участие  и наименовано „Доказване“, съобразно което „При подаването 
на офертата, Участникът декларира съответствието си ..... посредством попълване на 
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 
професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави данни и информация 
относно: ……… (6) специфичен професионален опит - индивидуализация на строежите, 
изпълняваните на тях дейности и конкретните актове, с които е разрешено 
ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и обхвата на изпълнените от 
лицето експертни дейности“. 

 

В обобщение, Комисията формира и крайния си несъмнен извод, че е 
категорично обективно невъзможно да се приеме, че лицето отговаря и на това 
условие, одобрено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за 
поръчка, обективирано със същото съдържание и в текста на т. 5.2.4., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

 
10. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е отбелязал, че 
разполага със Сертификат, удостоверяващ внедрена от него система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2015, като е индивидуализирал въпросния документ, 
посредством уникалния му номер, предметен обхват, дата на издаване и срок на валидност. 

Не е посочен, обаче Сертифициращия орган, издател на въпросния 
Сертификат, който пропуск препятства възможността на Комисията да направи 
проверка досежно обективността и достоверността на така декларираната от 
Дружеството информация, а въз основа на нея и обоснован извод за съответствието на 
„С.И.С.М-строй“ ЕООД с утвърденото за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, въведено като критерий за подбор както в Раздел VI.3., т. 3, във връзка с Раздел 
III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел 
III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата. 

 
11. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 

деклариране от страна на Участника разполагаемостта му със Сертификат за внедрена 
система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, която разполагаемост 
по същество следва да докаже съответствие на Икономическия оператор с друго от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, одобрено от 
Възложителя в текста на т. 4. в Раздел VI.3., във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като 
критерий за подбор и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото, 
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с предметния му обхват, 
уникален номер и срока на неговата валидност документ, пропускайки обаче да посочи 
издателя на Сертификата.  
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Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 1 от 

констативната част по-горе, Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който 
коректно и обективно вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест 
въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от 
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване на 
Икономическия оператор от участие в процедурата. 

 
2. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
3. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в 

Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно 
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на 
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва 
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо настоящия Участник.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече 
от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 
от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
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представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
4. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на Участника с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано в Раздел 
III.1.1., т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 (2) от Указанията  за 
участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на представяния от него 
нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна индивидуализация на 
реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС, а 
именно: № I – TV 017802. 

 
5. С цел доказване по несъмнен и безусловен начин, че за Участника е налице 

съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III.1.2., т. 2.2. 
от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 4.2.2. от Раздел III на 
Указанията за участие, едновременно и ползвайки се от правната възможност, предоставяна 
ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на 
процедурата, Комисията указва на Участника да представи доказателства от които да е 
несъмнено видно, че притежава сключена валидна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ 
в качеството му на строител за изпълнение на обекти, съответстващи на вида и 
категорията на строежа, обект на обособена позиция №2 на настоящата процедура, с 
покритие, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството. 

 
6. За да бъде безусловно и недвусмислено установено пълно съответствие на 

декларираните от Дружеството данни досежно строителните дейности, изпълнени от него 
през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, покриващи 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“ с дейностите, предмет на настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), както и за безспорност при 
доказване на съответствието си с този от критериите за подбор за технически и 
професионални способности, Икономическият оператор следва да представи в новия си 
ЕЕДОП ясни, конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него не по – малко от два 
обекта, покриващи въпросното изискване за „сходност“. 

Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи безспорни 
доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП,  издадени от 
трети лица, различни от Дружеството, от които доказателства по недвусмислен 
начин да е видно, че „С.И.С.М-строй“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) дейности с 
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предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, в частта ѝ на обособена позиция 
№2, а именно: „СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, 
включващи (всеки отделен от изпълнените обекти) кумулативно следните дейности: 
(1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) 
подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни 
инсталации“. 

 
7. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“; т. 2.2., б. „б“; т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“; 
т. 5.2.2., б. „б“; т. 5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за всеки един от предложените от него 
експерти от инженерно-техническия му състав за изпълнение на позициите на: 

- „Ръководител обект“ – инж. Йорданка Ханджиева; 

- „Технически ръководител“ – инж. Мариян Николов; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Ангел Ангелов и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Явор Иванов, 
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин придобит от всяко отделно от посочените лица специфичен опит 
при осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната 
експертната позиция, за която е предложено, на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 
8. За доказване наличието на съответствие на предложения експерт „Ръководител 

обект“ – инж. Йорданка Ханджиева с одобреното и влязло в сила изискване на 
Възложителя, разписано по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.3., т. 
2.1., б. „а“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „а“ от Указанията за 
участие в процедурата за придобита от експерта специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“ (ПГС), или „Строителство на сгради и съоръжения“ 
(ССС), или еквивалентна, допълнително следва да се представи официален 
удостоверителен документ, издаден от висше учебно заведение или аналогична 
институция, от който документ да е видно евентуално притежавани от инж. 
Ханджиева професионална квалификация и специалност, отговарящи на визираното 
изискване на Възложителя, поставено и като условие за допустимост в процедурата. 

 
В хипотеза, че за така предложения експерт не може да бъде доказано съответствие с 

обсъжданото минимално изискване, Участникът би могъл да се възползва от 
предоставяната му нормативна възможност и да предложи друг експерт, покриващ всички 
минимални изисквания, одобрени от Възложителя за позицията на „Ръководител обект“. 

 
9. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 9 на констативната 

част по-горе, както и с цел доказване наличието на съответствие с изискванията на 
Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в Раздел III.1.3., т. 2.4., 
б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в текстовете на т. 5.2.4., б. 
„б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи за 
предложения от него експерт по част „Електро“ – инж. Веселин Андонов безспорни 
данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобит от експерта: 

(1) минимум 3 години професионален опит по признатата му специалност – 
„електроенергетика“, индивидуализирайки не само местоработата, но и съответно 
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изпълняваната от лицето професионална дейност и/или заемана длъжност и/или 
изпълнявани функции, или други аналогични данни, които са определящи за общия 
професионален опит на експерта по притежаваната от него специалност с 
посочената професионална насоченост; 

(2) специфичен опит в извършване на дейности по част „Електро“ на минимум 
2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, като за целта разпише в изискания му 
нов ЕЕДОП релевантни данни за:  

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на обекти, които са 
„жилищни сгради“, съобразно дефиницията на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, както и на 
вътрешните им (сградни) инсталации и които интервенции следва да са една или 
повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване;  

- конкретния/ните акт/ове, с който/които е разрешено ползването на всяка от 
посочените сгради (въведени са в експлоатация). 

 
10. С цел доказване съответствие с одобреното от Възложителя в Раздел VI.3., т. 3, 

във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, а 
така също и в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата минимално 
изискване за технически и професионални способности, въздигнато като критерий за 
подбор, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП указва на Икономическият оператор да представи в срока по чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от 
него Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015. 

 
11. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид идентичността на 

констатацията на Комисията, досежно направената от Участника непълна идентификация 
на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2015 (т. 11 от констативната част на настоящия Протокол), 
представяйки изискания му нов ЕЕДОП и другите документи, основанието за изискването 
на които е нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Икономическият оператор трябва да 
представи и заверено копие на притежавания от него Сертификат за разработена, 
внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по 
Стандарт EN ISO 14001:2015, с който да докаже съответствието си с минималното 
изискване, оповестено в Раздел VI.3., т. 4, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, разписано със същото съдържание 
и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

 

 
 
14. „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-154 от 22.01.2019 г. за 

обособена позиция №2 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. Разглеждайки по същество представените от Участника документи, относими към 

допустимостта му за участие в процедурата, Комисията констатира, че в плика с общата 
оферта е представен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
попълнен за „Пропаркет“ ЕООД в оригинал, на хартиен носител, с положен под 
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текстовете му „свеж“ печат на Дружеството и подпис, без ясна индивидуализация за 
името и качеството на лицето, на което принадлежи той.  

Независимо от направеното в описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП посочване, че 
„попълненият ЕЕДОП е на хартиен и електронен носител“, Комисията установи, че освен 
хартиеният екземпляр, в офертата не се съдържа никакъв електронен носител, още по-
малко такъв, на който е записан изискуемия електронно подписан ЕЕДОП.  

Липсата на представяне на попълнения от Икономическия оператор ЕЕДОП 
(приложен на хартиен носител) в електронен вид, в нередактируем формат и цифрово 
подписан от задълженото за това лице по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (в редакцията на разпоредбите, действала  
към датата на подаване на офертата), настоящият помощен орган приема за пропуск, 
който по съществото си представлява неспазване на императивното изискване на чл. 
67, ал. 4 от ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 

В допълнение следва да се посочи и видната липса на запознатост на 
Икономическия оператор с подробните и ясни указания на Възложителя, разписани по 
начин за максимално улеснение на Участниците при подготовката на офертите им, 
които обяснения са обективирани на повече от две страници в Раздел IV, т. 2.2.1. от 
Указанията за участие в процедурата и в които ясно е пресъздадено следното 
законово положение: „съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от 
Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., Единният 
европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен 
вид. ЕЕДОП се представя в електронен вид, във формат PDF, подписан с електронен 
подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 
услуги, записан на подходящ оптичен носител и приложен към документите по чл. 39, ал. 2 
от ППЗОП, част от офертата за участие в процедурата“. 

Нещо повече, в частта от обсъждания раздел на Указанията, наименована 
„Представяне на ЕЕДОП“ още по-недвусмислено е указано, че: „при представянето, 
попълненият формуляр се подписва с електронен подпис във версия в PDF формат, 
т.е. независимо от начина на попълване на ЕЕДОП, същият се представя към пакета 
документи за участие по съответната обособена позиция във формат PDF, подписан 
с електронен подпис и записан на подходящ оптичен носител. Форматът, в който се 
предоставя документа не следва да позволява редактиране на неговото съдържание“. 

 
2. От извършения от нея преглед на съдържанието на представения в офертата 

документ на хартиен носител, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на 
обсъждания ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, 
позволяваща недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на 
обществената поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  

С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  
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Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да 
представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му с използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на 
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата 
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на 
Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение 
за вписване на въпросната информация в поле първо на Част I от представяния от него 
ЕЕДОП. 

 
3. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
4. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  
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Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
5. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че Участникът не е съобразил и не е 
спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на действащите 
към датата на откриване на процедурата разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 
101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и 
неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:  

 

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (лицето/лицата по чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, ал. 1 - ал. 3 от ППЗОП): 2.1.1.1. е 
осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на 
хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, престъпление против трудовите права на 
гражданите по чл. 172 от НК, престъпление против младежта по чл. 192а от НК, 
престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК, престъпление против 
стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в 
организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и престъпление против околната 
среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, освен ако е/са реабилитирано/и; 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 

 
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник е налице някое от следните 

обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
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задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване, предвидени в 
националното законодателство е именно и причината на стр. 24 от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с троен знак за привличане на 
вниманието, да постави следното пояснение, съобразно което: „!!! Липсата, спрямо 
Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 
256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за 
изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“/„Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка (в 
зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез попълване на 
приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването 
на Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП“. 

 

(3) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в 
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.  

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон. 

2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на 
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на Част III, 
Раздел „Г“ от ЕЕДОП“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими 
за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и 
съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените 
позиции подава оферта“. 
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От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 
54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 
2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе, Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се 
представя в Word формат - по обр. №1 (каквато именно е разглежданата декларация), 
Участникът трябва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, 
Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от този от  
Участниците, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в 
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 
от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните 
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
посочените условия за лично състояние. 

 
6. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и 

професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) 
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
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строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №2, в т. 1а) на Раздел „В“ от Част 
IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил позоваване на три описани по 
своеобразен, но крайно неясен и неструктуриран начин строителни дейности. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всяко едно от изброените от него изпълнение на отделни 
СМР/СРР, Участникът е посочил още и съответната им стойност, периода на изпълнението 
им и съответния Възложител на конкретното строителство. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Пропаркет“ ЕООД 
факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен 
строителен „обект“ и имащи за цел доказване верността на декларираното, едновременно с 
което и отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като критерии за подбор, 
Комисията установи следното: 

 

6.1. В обхвата на първото, декларирано като изпълнено от Икономическия 
оператор строителство на обект „Вътрешна отоплителна инсталация в жилищен блок“, 
Комисията счита за установено, че от Дружеството, освен въпросната сградна 
инсталация на неясно кой и къде ситуиран „жилищен блок“, не са изпълнени 
останалите изискуеми дейности, които само и единствено в тяхната съвкупност 
(кумулативност) определят реализираното от Участника строителство като 
„сходно“ с предмета на обособена позиция №2, съобразно определението, дефинирано 
за целта от Възложителя, които дейности са следните: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация и (3) подмяна на 
съществуваща дограма. 

 
6.2. Следващите дейности, които „Пропаркет“ ЕООД твърди, че е изпълнило в 

референтния за настоящето възлагане период, са представени по следния крайно неясен и 
неконкретен начин: „подмяна на дограма, топлинно изолиране на подове, изграждане и 
реставрация на облицовъчна зидария“. 

Независимо от демонстрираното от страна на Икономическия оператор убеждение, 
че строителните дейности, включени в обхвата на описаното от него изпълнение са 
„сходни“ с предмета на обособена позиция №2 на настоящата поръчка, прочита и анализа, 
направен от Комисията на така предоставената от Дружеството информация формира 
извода ѝ, че от негова страна не са съобразени две от изискванията, поставени от 
Възложителя в поясненията, следващи т. 5.1. на Раздел III от Указанията за участие, 
предвид следното:  

- не е индивидуализиран конкретния обект на който се твърди, че „Пропаркет“ 
ЕООД е изпълнило изброените по-горе строителни интервенции, който пропуск 
логично води до обективна невъзможност за преценка дали същият този обект 
отговаря на едно от основните изисквания в изведената от Възложителя дефиниция 
за „сходност“, а именно: да е жилищна сграда; 

-  дори и да се приеме хипотетично (което приемане е въпрос на тълкуване, 
излизащо извън кръга на предоставените на Комисията правомощия!), че въпросния обект, 
на който е работил Участника все пак е жилищна сграда, видно от направеното изброяване 
на изпълнените от него дейности е обстоятелството, че в обхвата им не се включва 
изпълнението на: монтаж на топлоизолация на стени и покрив/и; полагане на 
хидроизолация и подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 
6.3. Спрямо поставения под №3 обект, Икономическият оператор, не е съобразил и 

още едно от изискванията, поставени от Възложителя като пояснение, следващо т. 5.1. на 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, а именно: не са 
индивидуализирани конкретните строителните работи (СМР/СРР), които са 
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изпълнени от „Пропаркет“ ЕООД и следва да бъдат приети като идентични или сходни 
с предмета на настоящата поръчката, който извод, Комисията формира на база 
предоставени ѝ данни единствено за предмета на обсъжданата строителна интервенция, 
сочена за реализирана от Дружеството и отразена като: „въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност на жилищен блок в ж.к. „Красно село“, гр. София, бл.198“. 

Относима, точна и релевантна информация по отношение конкретния вид на 
изпълнените от Икономическия оператор строителни дейности, които биха могли да 
бъдат приети за „сходни“, в обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

Липсата на ясна идентификация на конкретните СМР/СРР, които 
Дружеството е изпълнило при „въвеждането на мерките за енергийна ефективност“ 
на посочения жилищен блок, предпоставя извода, че от негова страна не е доказано 
изпълнението на нито една от кумулативно изискуемите от Възложителя дейности, 
ясно изброени и по-горе, а именно: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; 
(2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или 
монтаж на вътрешни сградни инсталации, с оглед което, Комисията е в 
невъзможност да приеме обсъждания договор като „сходен“ с предмета на обособена 
позиция №2, за която е подадена офертата на Участника. 

 

6.4. В допълнение следва да се посочи, че освен обсъдената по-горе непълнота в 
данните, препятстваща обективната преценка на Комисията по отношение съответствието 
на Участника с минималните изисквания за допустимост, в разглежданата част на 
представения от Дружеството ЕЕДОП (Част IV, Раздел „В“, т. 1а), по отношение на нито 
един от посочените като изпълнени от него строителни „обекта“, Икономическият оператор 
не е представил данни за датата, на която е съставен съответния за отделните 
строежи Констативен акт за установяване на годността за приемането им – обр. 15 
към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството или друг документ за предаване и приемане на конкретния строеж 
от Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията 
намира за недоказано (към момента), от страна на Икономическия оператор, че 
който и да било от отделните обекти, може да се приеме за „изпълнен“, по причина 
на това, че в третата забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на 
доказване съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и 
професионални способности, „дейностите (строителството), ще се считат за 
„изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя/Инвеститора“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от 
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, 
което изискване, Участникът видно не е изпълнил. 

 
7. В приложимото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП, 

приложен на хартиен носител като част от офертата на „Пропаркет“ ЕООД, е направено 
представяне на професионалната компетентност (със смисъла на понятието, влаган с 
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разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на отделните пет лица, сочени като експерти от 
инженерно – техническия състав, определен от Дружеството за изпълнение на дейностите 
от обхвата на възлагане с обособена позиция №2, за която е подадена офертата му. 

В резултат от направения от нея прочит на крайно пестеливата, обща и лишена от 
детайли информация, вписана в обсъжданото поле на разглеждания ЕЕДОП, Комисията 
констатира, че по отношение на нито един от предлаганите от него експерти 
Участникът не е посочил никакви  релевантни данни, посредством които да може да 
се приеме, че всеки съответен от тях, в зависимост от експертната позиция, за 
която е предложен, а именно: 

- „Ръководител обект“ – инж. Людмил Седевчов,  

- „Технически ръководител“ – Тодор Костов,  

- „Експерт по част „Електро“ – инж. Елка Червеняшка Тотева,  

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Иван Чернев и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“) – Атанас Илиев, 

има специфичен опит в съответното му качество на поне 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, каквито именно са одобрените от Възложителя и 
задължителни по силата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП минимални изисквания, 
обективирани по напълно идентичен начин както в текстовете на Раздел III.1.3., т. 
2.1., б. „в“ т. 2.2., б. „б“; т. 2.4., б. „в“; т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“, т. 5.2.2., б. „б“; т. 5.2.4., б. „в“; т. 
5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
8. В данните, вписани в относимото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV от 

разглеждания ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от експертната позиция на „Ръководител обект“ – Людмил 
Седевчов, Комисията намира, че освен установения в предходната точка пропуск, липсва 
яснота и безспорност, способстващи за доказване по недвусмислен и неподлежащ на 
тълкуване начин, че така посоченият експерт отговаря и на минималното изискване, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., буква „б“ от Указанията за участие в 
процедурата. 

 

С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 
обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски, установени 
при извършения от нея анализ на данните, представени в декларативен вид от самия 
Участник и които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на 
доказаност от негова страна на съответствие с това от минималните изисквания за 
технически и професионални способности, а именно: 

Съобразно визираните изисквания, Участникът следва да докаже, че има на свое 
разположение за целия срок на изпълнение на договора като експерт в предлагания от него 
ръководен екип (инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, пряко ангажиран за 
изпълнението на строителството, предмет на поръчката) и Ръководител обект, по 
отношение на придобития от когото професионален опит в упражняване на 
признатата му специалност, е поставено изискване да е за период от минимум 5 (пет) 
години. 

Установимо от обективираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
ЕЕДОП данни, касаещи предложеното за позицията на „Ръководител обект“ лице – 
Людмил Седевчов е завършено от него висше образование, със специалност 
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„Промишлено и гражданско строителство“, придобита във Висшия институт по 
архитектура и строителство (ВИАС), гр. София през 1986 г. 

По отношение на професионалния опит на експерта е направено деклариране на 
следните лаконични данни и информация, цитирани дословно и съответно коментирани от 
настоящия помощен орган за тяхната относимост към посоченото по-горе минимално 
изискване: 

„Общ професионален опит – 20 години – технически ръководител в „Пропаркет“ 
ЕООД от 2012 г.“. 

 

Видно от дословно цитираните, отличаващи се с оскъдност и лишеност от 
конкретика данни, декларирани от самия Икономически оператор, определящ се като 
работодател на обсъждания експерт, по отношение на въпросната, изпълнявана от 
инж. Седевчов длъжност не се съдържа никаква информация, досежно вида на 
обектите, респ. конкретните строителни интервенции, при изпълнението на които е 
осъществявал техническо ръководство, съобразно със заеманата от него длъжност  
„Технически ръководител“ и преди всичко – относими ли са те към признатата му 
специалност „инженер по Промишлено и гражданско строителство“. 

 
9. В обсъденото и в предходните точки поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 

представения ЕЕДОП на „Пропаркет“ ЕООД, спрямо лицето, предложено за изпълнение на 
функциите и отговорностите, следващи от позицията на експерт по част „Електро“ – Елка 
Червеняшка-Тотева е декларирано, че притежава диплома, индивидуализирана 
единствено с идентификационния ѝ номер и издател – ВМЕИ, гр. Варна. 

Липсва дори и минимална информация за придобитата от експерта 
образователно-квалификационна степен и съответно признатите ѝ специалност и 
професионална квалификация, който пропуск обосновава и крайното заключение на 
Комисията, че по никакъв начин не е доказано наличие на съответствие на експерта и 
с минималното изискване, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 2.4, б. „а“ от Обявлението за поръчка, идентично разписано 
и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „а“ от Указанията за участие, поставено като критерий за 
подбор и абсолютно необходимо за допустимостта както на експерта, така и на 
самия Участник. 

 
На следващо място, по отношение на професионалния опит на експерта, в същото 

поле на ЕЕДОП, е направено следното несъмнено бланкетно и лишено от конкретика 
посочване, според което този опит е „33 години“, без каквото и да е, дори и минимално 
индивидуализиране на съответна, изпълнявана от лицето професионална дейност, 
заемана длъжност и/или изпълнявани функции, или други аналогични данни, които са 
определящи за общия професионален опит на експерта по неясно каква, притежавана 
от него специалност. 

Във връзка с така цитираната крайно лаконична, неконкретна и лишена от 
съдържателна същественост информация, Комисията счита, че следва да обърне 
внимание на Участника по отношение на това, че в утвърдените от него условия по 
процедурата за обсъжданата експертна позиция, Възложителят е изискал доказване на 
определен брой години опит, поради което, за целите на обективната преценка 
относно съответствието на експерт Червеняшка - Тотева с минималните 
изисквания, относими към тази именно експертна позиция, за която е предложена, е 
необходимо да се представи детайлна информация за конкретните периоди (от 
конкретна дата до конкретна дата), в които от лицето е осъществявана съответна 
професионална дейност и/или е заемана от него конкретна длъжност и/или са 
изпълнявани функции по конкретно притежаваната от него специалност. 

С цел коректност и пълнота на установените от нея факти, предпоставящи и 
обосноваваните крайни изводи, Комисията намира за необходимо да посочи, че в 
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обсъжданото поле на ЕЕДОП за експерт Червеняшка – Тотева е декларирано и 
следното обстоятелство: „експерт по част „електро“ в „Пропаркет“ ЕООД от 2018 г. 
до момента“. 

Така посоченият факт, настоящият помощен орган не би могъл да приеме за 
релевантен към „търсения“ общ професионален опит на експерта на първо място по 
причина на това, че притежаваната от него специалност е неизвестна.  

От друга страна, абстрактното визиране на времевия период, в който се 
твърди, че лицето работи за Участника, а именно: „от 2018 г. – до момента“, по 
мнение на Комисията би могло да означава както „от 01.01.2018 г. до 22.01.2019 г.“ 
(момента на подаване на офертата на Дружеството), или 1 (една) година, така и „от 
31.12.2018 г. до 22.01.2019 г.“ (22 дни), или всеки друг възможен период в обхвата на 
въпросните календарни години. От така направения анализ е недвусмислено видно, че 
дори и в най-дългия от възможните периоди, обсъжданият опит на експерта не е в 
изискуемия времеви диапазон от минимум 3 (три) календарни години. 

С оглед установеното, Комисията приема за недвусмислено ясно, че така 
представената информация, сочена като релевантна към общия професионален опит 
по специалността на експерта е непълна и недостатъчна за доказване на одобреното 
от Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 2.4, б. „б“ от Обявлението за поръчка, така 
и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „б“ от Указанията за участие минимално изискване, което е 
и елемент от един от критериите за подбор и допустимост в настоящата процедура.   

 

10. По отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от позицията на „Отговорник/специалист по контрола на 
качеството“ – Иван Чернев е декларирано, че притежава „Удостоверение от 2018 г. от 
Център за професионално обучение към „Консулт ДМ“ ЕООД“, което индикиране на 
някакво Удостоверение, без яснота дори и по отношение на конкретния му предметен 
обхват, Комисията счита, че е абсолютно недостатъчно да покаже съответствие на 
експерта с нито едно от изискванията за придобита от него професионална 
квалификация, било то основна или допълнителна.   

Видна на първо място е липсата на дори и минимална информация за 
придобитата от г-н Чернев образователно-квалификационна степен и съответно 
признатите му специалност и професионална квалификация, който пропуск, допуснат 
от Участника се приема от настоящия помощен орган също (освен този, обсъден в т. 
7 по-горе) за изключително съществен по причина на това, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли експерта на 
поставеното от Възложителя условие за допустимост, предложеният 
Отговорник/специалист по контрола на качеството да има придобита професионална 
квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или 
еквивалентна, което обстоятелство пък сочи на неизпълнение на условието, 
утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., 
б. „а“ от Обявлението за поръчка, утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.2.5., б. „а“ от Указанията за участие. 

 
Видно на следващо място е несъобразяване от страна на Икономическия оператор и 

с указанието, дадено от Възложителя, досежно начина на деклариране на притежаваната от 
експерта допълнителна професионална квалификация, съдържащо се текста на последното 
минимално изискване, поставено към обсъжданата експертна позиция, съобразно което 
предложеното за изпълнението ѝ лице трябва да притежава валиден към датата на 
подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за 
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ. 



242 
 

Липсата на конкретна индивидуализация на: (1) предметния обхват, (2) 
датата на издаване и (3) срока на валидност на бланкетно визираното 
„Удостоверение от 2018 г.“ на г-н Чернев, обосновава крайното заключение на 
настоящия помощен орган за недоказаност от страна на Участника и на 
изискването, оповестено в текста на Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за 
поръчка, разписано идентично и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие. 

 
11. В данните, вписани в разглежданото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на 

ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от експертната позиция на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ – Атанас Илиев, Комисията намира, че за пореден път липсва ясна, 
пълна и безспорна информация, способстваща за доказване по недвусмислен и 
неподлежащ на тълкуване начин, че така посоченият експерт отговаря и на другите 
две (освен обсъденото в т. 7 по-горе) от минималните изисквания, утвърдени от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6, б. „а“ и б. „в“ 
от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ и б. „в“ 
от Указанията за участие. 

 
С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 

обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски, установени 
при извършения от нея анализ на данните, декларирани от самия Икономически оператор и 
които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на доказаност от 
негова страна на съответствие с тези от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, а именно: 

Съобразно визираните изисквания, Участникът следва да докаже, че има на свое 
разположение за целия срок на изпълнение на договора ръководен екип - инженерно-
технически състав, притежаващ необходимата професионална компетентност, 
съответстваща на спецификата на възлагане, пряко ангажиран за изпълнението на 
строителството, предмет на поръчката, в което число и Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве, по отношение на придобитата от когото професионална 
квалификация, е поставено изискване да е отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 
от ЗУТ, или еквивалентна. 

Другото минимално изискване, на което по недвусмислен начин следва да бъде 
доказано, че отговаря предложеният експерт и което по същество реферира към 
допълнителната професионална квалификация на лицето, е това за притежаван от него 
валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.). 

 

Установимо от декларираните в разглежданата част от ЕЕДОП данни, касаещи 
предложеното за Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве лице – Атанас 
Илиев, по идентичен начин, както и с предходно обсъдения експерт, липсва дори и 
минимална информация за придобитата от експерта образователно-
квалификационна степен и съответно признатите му специалност и професионална 
квалификация, който пропуск обосновава и крайното заключение на Комисията, че по 
никакъв начин не е доказано наличие на съответствие с първото от горепосочените 
минимални изисквания, поставени като критерий за подбор и абсолютно необходими 
за допустимостта както на експерта, така и на самия Участник. 

 
На следващо място, по отношение на минималното изискване за  допълнителна 

професионална квалификация, поставено от Възложителя и следващо от експертната 
позиция, за изпълнението на която е предложен г-н Илиев, в обсъжданото поле на ЕЕДОП е 
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отразена следната обща, абстрактна и лишена от яснота, досежно съответствието му с 
условията за допустимост информация, а именно: 

„Удостоверение 097/10.09.2018 г. от Служба по трудова медицина „Денимед“ 
ЕООД“. 

Релевантна информация по отношение на: (1) предметния обхват и (2) 
правното основание за издаването на така посочения документ (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г.) или Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), в ЕЕДОП на Участника не е 
представена. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията също приема за непълна, неточна и 
недостатъчна за доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от 
Възложителя в текста на Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие. 

 
12. В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е 
отбелязало, че притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане 
Сертификати, разполагаемостта с които е поставена като минимални изисквания за 
допустимост, както в текстовете на Раздел VI.3., т. 3. и т. 4, във връзка с Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.3. и в т. 5.4. от 
Раздел III на Указанията за участие в процедурата.  

По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор 
Сертификат - за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015,  
и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена 
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния 
документ, обхвата и срока му на валидност. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на всеки от 
обсъжданите Сертификати, обаче се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че включва следните 
дейности: „Строително-монтажни и строително-ремонтни дейности и дейности за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност“, докато изисквания за целите на 
настоящето възлагане предметен обхват на притежаваните Сертификати за 
прилагане на гореупоменатите Стандарти, следва да е: „в областта на сградното 
строителство“.  

Не е посочен също така и Сертифициращия орган, издател на въпросните 
Сертификати, който пропуск препятства възможността на Комисията да направи 
проверка досежно обективността и достоверността на декларираната от 
Дружеството информация. 

 
13. В последния абзац на Част VI от представения от Участника ЕЕДОП, липсва 

попълване на изискуемите данни. 

Предвид обстоятелството, че във въпросната, последна част на ЕЕДОП, който по 
съществото си представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, Участниците трябва 
да попълват данни относно: Възложителя, наименованието на процедурата и 
обособената позиция, за която участват, кратко описание, препратка към 
публикацията в ОВ на ЕС (РОП) и референтен номер, но преди всичко – трябва да 
декларират даваното от тях официално съгласие Възложителят да получи достъп до 
документите, подкрепящи информацията, предоставена в отделните Части и 
Раздели на представения от тях Единен европейски документ за обществени поръчки, 
липсата на релевантни данни и информация в тази Част от документа, може да се 
квалифицира като съществен пропуск в офертата на Участника. 
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Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. На основание и с цел точно и стриктно изпълнение на императивната разпоредба 

на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Участникът трябва да представи нов ЕЕДОП цифрово подписан (с 
електронен подпис) от задълженото за това лице по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 1 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (в редакциите на посочените 
разпоредби, действали към датата на откриване на процедурата) и приложен като 
част от изисканите му допълнителните документи в електронен вид, в 
нередактируем формат, без да е необходимо да представя същия на хартиен носител. 

 
2. В допълнение към изискването по предходната точка, Участникът следва да 

представи изискания му нов ЕЕДОП, попълнен в частта на първия абзац от първото 
(сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на отразяваните от него данни, 
следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за настоящата поръчка е 
оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2018/S 246-562690 от 
21.12.2018 г. (ОВЕС, бр. 246 от 21.12.2018 г.), проследимо по следния начин: 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
3. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 3 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 
4. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
5. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в 

Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно 
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на 
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва 
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да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо настоящия Участник.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече 
от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 
от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
6. Отчитайки констатациите на Комисията, обективирани в т. 6 на констативната 

част по-горе, съобразно които Участникът не е доказал придобити от него технически и 
професионални способности в изпълнението през последните пет години, считано от 
датата на подаване на офертата на строителни дейности с предмет, идентичен или 
сходен с предмета на обособена позиция №2, в хипотеза, че държи да бъде допуснат до 
следващия етап на процедурата, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор следва да впише в полето на Част IV, Раздел „В“, т. 1а) 
точни, конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него не по – малко от  2 (две) 
строителни дейности, за изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради, всяка от които включваща кумулативно следните 
дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации. 

За всяко, посочено като изпълнено от него строителство, Икономическият оператор 
следва да предостави данни и информация относно: (1) строителните работи 
(СМР/СРР), които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, 



246 
 

чрез посочване на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции; (2) лицето, 
получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на 
изпълнените строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението 
на строителните дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, 
ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора, с 
ясно посочване на конкретния документ).  

 
Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, 

предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи безспорни 
доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП,  издадени от 
трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че 
„Пропаркет“ ЕООД е изпълнило всеки един от обектите, описани в представяния от 
него списък на изпълнени „сходни“ строителни дейности.  

 
7. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“, т. 2.2., б. „б“; т. 2.4., б. „в“; т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.1., б. 
„в“, т. 5.2.2., б. „б“; т. 5.2.4., б. „в“; т. 5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата, Участникът следва да представи за всеки един от предложените 
от него експерти от инженерно-техническия му състав, определен за изпълнение на 
строителството по обособена позиция №2 безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от 
всяко отделно лице специфичен опит при осъществяването на съответните 
дейности, съобразно конкретната му експертна позиция, както следва: 

- за Ръководител обект – Людмил Седевчов - опит като ръководител на екип, 
или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации; 

- за Технически ръководител – Тодор Костов - опит като технически 
ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации; 

- за Експерт по част „Електро“ – Елка Червеняшка–Тотева – опит в извършване 
на дейности по част „Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации; 

- за Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Иван Чернев - опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации; 

- за Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Атанас Илиев - 
опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

 
Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (6) 

от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
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предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
всеки отделен експерт следва да се направи ясно и недвусмислено индивидуализиране 
на конкретния/ните акт/ове, с който/които е разрешено ползването/въведен е в 
експлоатация всеки отделен обект – жилищна сграда (минимум две), при 
строителството на която съответното лице е изпълнявало функциите на 
експертната позиция, за която е предложено. 

 
8. За да бъде коректно и точно спазено от страна на Участника минималното 

изискване, поставено от Възложителя като условие за допустимост в настоящата процедура 
и обективирано по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.1., буква „б“ от Указанията за участие в процедурата, в 
полето на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от новоизискания му ЕЕДОП, Участникът следва да 
представи за предлагания от него Ръководител обект – инж. Людмил Седевчов, 
конкретни, ясни и неподлежащи на тълкуване данни и информация, различни от или 
допълващи вече заявените от него в първоначалния му ЕЕДОП и доказващи по безспорен 
начин пълно съответствие с условието за придобит от експерта минимум 5 (пет) години 
професионален опит по признатата му специалност – „Промишлено и гражданско 
строителство“. 

 
9. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 9 на констативната 

част по-горе, едновременно и с цел доказване наличие на съответствие с изискванията на 
Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.4., б. „а“ и б. „б“, както и на аналогичните им 
текстове, съдържащи се в Раздел III, т. 5.2.4., б. „а“ и б. „б“ от Указанията за участие, 
Участникът следва да представи за предложения от него експерт по част „Електро“ – 
Елка Червеняшка-Тотева безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобити от експерта: 

- образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с 
призната специалност „Електроинженер“, или еквивалентна; 

- минимум 3 (три) години професионален опит по признатата ѝ специалност. 
 

Едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
заверено копие от дипломата за придобито от г-жа Червеняшка-Тотева образование, 
удостоверяваща признатите ѝ образователно-квалификационна степен, 
професионална квалификация и специалност. 

В хипотеза, че за така предложения експерт не може да бъде доказано съответствие с 
обсъжданите минимални изисквания (особено що се касае до първото от тях), Участникът 
би могъл да се възползва от предоставяната му нормативна възможност и да предложи друг 
експерт, покриващ всички минимални изисквания, одобрени от Възложителя за позицията 
на „Експерт по част „Електро“. 

 

10. Комисията, целейки доказване на съответствие с условията и изискванията, 
одобрени и разписани от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2.5., б. „а“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, обективирани със същото съдържание и в 
Раздел III, т. 5.2.5., б. „а“ и б. „в“ от Указанията за участие, едновременно с което, 
ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи за 
предложения от него експерт за позицията на „Отговорник/специалист по контрола на 
качеството“ – Иван Чернев: 

(1) заверено копие на притежаваната от експерта диплома за придобито 
образование или друг официален удостоверителен документ, издаден от учебно 
заведение или аналогична институция, от който документ да е видно съответствие 
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на притежаваната от г-н Чернев професионална квалификация, отговаряща на 
условието на Възложителя същата да покрива изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; 

(2) заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от г-н Чернев курс на обучение за преминат курс 
за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ. 

От така представяното/ните доказателство/а за придобита допълнителна 
професионална квалификация следва да са видни: предметния обхват, датата на 
издаване и срока на валидност на документа. 

 
11. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на 

Участника на съответствие на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” – Атанас Илиев с одобрените и влезли в сила изисквания 
на Възложителя, разписани в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., 
б. „а“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ и б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, в допълнение на указанията, дадени в 
т. 7 по-горе, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да 
представи: 

(1) заверено копие от дипломата за придобито от г-н Илиев образование, 
удостоверяваща признатите му образователно-квалификационна степен, 
професионална квалификация (отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, 
или еквивалентна) и специалност; 

(2) заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от експерта курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.). 

 
12. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Пропаркет“ ЕООД да представи доказателства от 
които да е видно, че предметния обхват на притежаваните от него Сертификати за: 
1) внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт ISO 
9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на 
околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, съответства на изискванията, утвърдени 
от Възложителя (неоспорени, влезли в сила и задължителни за изпълнение, съобразно 
императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 3 и 
т. 4, във връзка с Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3. 
– т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата и е в областта на сградното 
строителство. 

Едновременно, в относимите полета на Част IV, раздел „Г“ на представяния 
от Икономическия оператор нов ЕЕДОП, да се направи ясна индивидуализация и на  
Сертифициращия/щите орган/и, издател/и на притежаваните от Дружеството 
Сертификати. 

 
13. Участникът трябва да представи изискания му нов ЕЕДОП попълнен изцяло в 

Част VI, с всички указани в това поле данни, относно: Възложителя, наименованието 
на процедурата и обособената позиция, кратко описание, препратка към 
публикацията в ОВЕС (РОП) и референтен номер, както и ясно изразена декларация, 
съобразно която лицето, подписало документа и сочещо се за негов автор дава 
официално съгласие Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи 
информацията, предоставена от и за Икономическия оператор в отделните Части и 
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Раздели на представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки 
за целите на настоящата процедура. 

 

 

 
 
15. „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-155 от 

22.01.2019 г. за обособена позиция №2. 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 

1. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 3 (2) от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна 
регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), 
поддържан от Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен регистър 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен, и при условията на взаимно 
признаване), за изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на 
възлагане по обособена позиция №2, за изпълнението на която е подадена офертата, 
Участникът, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП е направил единствено 
позоваване на Централния професионален регистър на строителя, като в полето „код“, 
вместо уникалния номер на притежаваното от него Удостоверение, сочещо на 
вписването му в ЦПРС, е направил посочване на ЕИК номера си, с който е вписан в 
ТРРЮЛНЦ, поддържан от Агенция по вписванията.  

 

Липсва всякаква яснота по отношение: (1) конкретния номер на притежавания 
от Дружеството удостоверителен документ, (2) неговия обхват (групата и 
категорията строежи, които „Алди комерс груп“ ЕООД има право да изпълнява), (3) 
нито данни, относими към срока на валидност на въпросното Удостоверение, 
съобразно придружаващия го контролен талон, издаден на основание чл. 23, ал. 1 от 
ПРВВЦПРС. 

Така установените пропуски по съществото си представляват неизпълнение не 
само на визираните по-горе изисквания от Документацията, но и на указанието на 
Възложителя, поставено като пояснение след т. 3 (2) в Част III от Указанията за 
участие, наименовано „Доказване“ съобразно което: „При подаването на офертата си, 
независимо за коя от обособените позиции участва, Участникът декларира съответствие 
с този от критериите за подбор и поставеното с него минимално изискване за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълва 
изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, поле 
първо ...... на представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки, 
включително и представяйки информация, относно: (1) документа за регистрация 
(наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; 
срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за 
вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите 
строеж/и). 

 
2. В последното поле от Раздел „Б“ в Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, 

Участникът е декларирал, следното, цитирано дословно: „600 000 лв. Застрахователна 
полица № …….*, валидна до 29.11.2019 г., издадена от „Лев инс“АД. 

Недвусмислено видно от цитираната декларация на Участника е обстоятелството, че 
същата не дава каквато и да е ясна и съответстваща на изискванията на Възложителя 
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информация, досежно качеството, в което Икономическият оператор е застраховал 
своята професионална отговорност. 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от Участника 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2.2. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на т. 
4.2.2. от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея за пореден път е налице обективна 
невъзможност да приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП. 

Нещо повече, стриктното съблюдаване на условията за участие в процедурата, 
одобрени от Възложителя и разписани в Указанията за участие, сочи на несъобразяване от 
страна на „Алди комерс груп“ ЕООД още и на изискването, ясно разписано като т. (3) в 
текста на пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо т. 4.2. в Раздел III на същия 
този документ, съобразно което: „При подаването на офертата си, Участникът декларира 
съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово 
състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле второ 
(когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП) ................ Във визираното поле следва да се 
предоставят данни и информация относно: ………….; (3) професионалната дейност, 
която е предмет на застраховката ……….. 

 

3. В първото поле на Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, целейки доказване 
съответствие с едно от минималните изисквания за технически и професионални 
способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за  поръчка, идентично обективирано и в 
Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 
(пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка, Икономическият оператор е направил позоваване на три предметно 
представени обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него договори, в нагледен описателен вид 
Участникът е посочил: конкретния обект на строителство; Възложителя по съответния 
договор; изпълнените отделни строително-монтажни работи на всеки от посочените обекти; 
съответстващата стойност на изпълнението, както и периода на извършването им. 

Строителните дейности, включени в обхвата на визираните договори, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и 
покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации“. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от Икономическия оператор 
факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен, посочен 
от него строителен обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, 
едновременно с което и отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като 
критерии за подбор, Комисията установи следното: 
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3.1. По отношение на нито един от посочените като изпълнени от него три строежа, 
Икономическият оператор не е представил данни за датата, на която е съставен 
съответния за отделния обект Констативен акт за установяване на годността за 
приемането му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията 
намира за недоказано (към момента) от страна на Дружеството, че който и да било 
от отделните обекти може да се приеме за „изпълнен“, по причина на това, че в 
третата забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.1. в Раздел III от 
Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване 
съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и професионални 
способности, „дейностите (строителството) ще се считат за „изпълнени”, когато за 
завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за 
предаване и приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора“. 

Липсата на посочените данни, индивидуализиращи въпросните документи, 
удостоверяващи факта на предаване на описаните от Участника обекти като годни 
за ползване, предпоставя съответно и заключението на настоящия помощен орган за 
допуснато от страна на Икономическия оператор неизпълнение и на едно от 
изискванията, одобрено от Възложителя и разписано в друго от поясненията към т. 
5.1. в Раздел III от Указанията за участие – това, наименовано „Доказване“, съобразно 
което: „при подаването на офертата си, Участникът декларира .................... (4) датата, 
на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ).  

 

3.2. Последният от договорите, на които Дружеството се позовава за доказване на 
наличието спрямо него на изискуемите технически и професионални способности има за 
предмет „Строително-монтажни работи по ремонт на басейн в сградата на 55 СУ 
„Петко Каравелов“, находящ се в гр. София, кв. „Дървеница“, ул. „Дъбница“ № 3 - УПИ I-
за училище, кв. 12, м. „Дървеница“ по плана на гр. София“. 

Отчитайки данните и информацията, предоставени от самия Участник досежно 
предмета на изпълненото от него строителство, Комисията намира, че същият не е и не 
може да бъде квалифициран като обект, с предмет, идентичен или сходен с предмета 
на настоящата обществена поръчка, съобразно одобрената от Възложителя и цитирана 
по-горе дефиниция за сходност, по причина на това, че съобразно чл. 37 от Наредба № РД-
02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за 
обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, 
културата и изкуствата, басейните, построени в училища са част от тези обекти на 
социалната инфраструктура с образователно предназначение, а не са нито  
самостоятелна сграда, а още по-малко – жилищна такава. 

 
4. От информацията, вписана в релевантното поле от Раздел „В“ в Част IV на 

представения от Дружеството еЕЕДОП, касаеща лицето, предложено за изпълнение на 
функциите и отговорностите като „Ръководител обект“– инж. Златка Плеснева, 
Комисията е в невъзможност да получи ясна увереност досежно придобит от 
посочения експерт 5 (пет) години опит в упражняване на признатата ѝ специалност, 
което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на Участника на одобреното за 
целите на настоящата процедура изискване, обективирано в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. 
„б“ от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата. 
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Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията 
заключение, се изразяват в следното: 

При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за г-жа Плеснева се установява, че тя е 
строителен инженер, с призната специалност: „Промишлено и гражданско строителство” от 
Университет по архитектура строителство и геодезия. Направена е индивидуализация и по 
отношение номера и датата на притежаваната от лицето диплома за придобито висше 
образование. 

 

Досежно натрупания от експерта професионален опит е посочено следното:  

 „Месторабота - „Алди Комерс Груп“ ООД от 2016 г. – до момента на граждански 
договор. Позиция – Ръководител обекти, Технически ръководител. 

 Опит като р-л обект над 10 г.“. 

Анализът на така предоставената информация, касаеща придобития от 
експерта общ професионален опит обосновава извода на Комисията, че същата не 
доказва по безспорен и неподлежащ на тълкуване начин, че в абстрактно и неясно 
рамкираните периоди, в които работи в „Алди комерс груп“ ООД, респ. е била „10 г.“ 
ръководител на неясно какви обекти, инж. Плеснева е изпълнявала функции и 
отговорности, които са по признатата ѝ специалност „ПГС“. 

В подкрепа на така изведеното от него заключение, настоящият помощен 
орган намира за необходимо да обърне внимание на следното: 

(1) Абстрактното визиране на времевия период, в който експерта се твърди, че 
работи за Участника „от 2016 г. – до момента“, по мнение на Комисията би могло да 
означава както „от 01.01.2016 г. до 22.01.2019 г.“ (момента на подаване на офертата 
на Дружеството), така и „от 31.12.2016 г. до 22.01.2019 г.“, или всеки друг възможен 
период в обхвата на въпросните календарни години. Недвусмислено видно от 
посочения пример е, че извън обхвата на нормативно установените задължения на 
Комисията е да преценява кой и какъв времеви диапазон да приеме като доказан опит 
на експерта. Едновременно също така, превишаване на делегираните ѝ от 
Възложителя правомощия би било да тълкува неясно и неструктурирано 
представената от страна на Участника информация, относима и касаеща 
професионалния опит на предлагания от него експерт. 

(2) На следващо място, по отношение на същия този неясно определен период 
„от 2016 г. – до момента“, в който инж. Плеснева е в гражданско правоотношение с 
„Алди комерс груп” ООД, Комисията счита, че визираните като изпълнявани от нея 
дейности като „Ръководител обекти“ и „Технически ръководител“ са отново 
прекалено общо и бланкетно посочени и освен, че не кореспондират със същностните 
характеристики на гражданския договор, отново не притежават убедителна 
достоверност по отношение покриване на обсъжданото минимално изискване, 
поставено от Възложителя за целите на настоящето възлагане. 

С цел яснота и правилно разбиране на така направеното от Комисията 
заключение, следва да се обърне внимание, че известните под името „граждански 
договори” са договори за предоставяне на определен резултат от извършена трудова 
дейност от едно физическо лице, по поръчка на друго физическо или юридическо лице. 
Гражданският договор попада в обхвата на облигационното право и поради това се 
нарича още и извънтрудово правоотношение. Основно правило за сключване на един 
граждански договор е сключването му за изпълнение на еднократни дейности. 
Съществена характеристика на гражданския договор е това, че за изпълнителя по 
него възниква задължение за изпълнение на определена, конкретно индивидуализирана 
в самия договор работа съгласно указанията на другата страна. За разлика от 
трудовото правоотношение, предмет на което е самото престиране на работна сила 
през определено време, при гражданския договор се цели постигане на конкретен, 
точно определен резултат за също така точно конкретизиран краен срок на 
изпълнението.  
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Основавайки се на изтъкнатите съществени характеристики на гражданския 
договор, Комисията счита за недвусмислено ясно, че предоставените от Участника 
данни, според които г-жа Плеснева вероятно е изпълнявала отделни дейности на 
визираните по-горе ръководни позиции  на неясно  определени „обекти“ и преди всичко 
– без ясна диференциация на точния времеви период, в който, работейки по 
гражданско правоотношение, експертът е изпълнявала конкретно възложена ѝ 
работа, която е по признатата ѝ специалност „ПГС“, освен асоциация с прикрито 
трудово правоотношение, не създават обективна предпоставка за приемането им 
като доказващи минималното изискване за допустимост, одобрено в посочените по-
горе части от Документацията по процедурата. 

(3) Във връзка с направената от Икономическия оператор декларация, според 
която предлагания от него експерт има десетгодишен опит като „Ръководител 
обект“ и то отново без каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на 
конкретните обекти, място и конкретен период (от конкретна дата до конкретна 
дата) в изпълнение на визираната професионална дейност и/или изпълнявани 
функции, работодател/възложител, или други аналогични данни, които са определящи 
за общия професионален опит на експерта по признатата му специалност, 
Комисията счита, че отново е лишена от всякаква възможност за обективно и без 
необходимост от тълкуване преценено от нейнна страна, дали придобития от 
лицето опит от упражняване на тази именно позиция, е и по признатата ѝ 
специалност „ПГС“. 

В допълнение на изложеното и предвид обстоятелството, че многократно в 
предоставяната от него информация, самият Участник набляга и явно цели да 
докаже придобит от предлагания от него експерт опит на позиция „Ръководител 
обект“ – условие за допустимост, поставено от Възложителя по напълно идентичен 
начин в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.1., 
б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията намира за необходимо да 
обърне внимание, че доказването на минималното изискване за придобит от експерта 
специфичен професионален опит не компенсира липсата на ясна доказателствена 
информация за покриване от страна на инж. Плеснева на друго от минималните 
изисквания, важимо към експертната позиция, за изпълнението на която е 
предложена, а именно: да е придобила минимум 5 (пет) години професионален опит по 
признатата ѝ специалност, която, както неколкократно беше посочено по-горе не е 
„Ръководител обект“, а „Промишлено и гражданско строителство“. 

 
Независимо от гореустановеното, видна на следващо място е и липсата на доказано 

съответствие с изискването за придобит от страна на лицето опит като ръководител на 
екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 
Основание за така направения от нея извод, Комисията намира в данните и 

информацията, декларирани от самия Участник в обсъжданото поле на Част IV, Раздел „В“ 
от еЕЕДОП, съобразно които специфичния опит на г-ж Плеснева е следния, цитиран 
буквално и дословно: 

„Реализиран обект на длъжност Ръководител обект: „Извършване на строително-
монтажни работи на обект: Пункт за управление на животински отпадъци по проект 
„Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци”  

Реализиран обект на длъжност Специалист контрол по качеството: „Извършване 
на строително-монтажни работи на обект: Две жилищни сгради - сграда А и сграда Б с 
подземен гараж, ателиета и тъканна банка” с РЗП 6200м2“ 
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Недвусмислено видно от цитираното съдържание на направеното представяне 
на специфичния професионален опит на експерта, е обстоятелството, че 
единственият обект, за който се твърди, че е „реализиран“ от експерта, в 
качеството му на „ръководител обект“ не съответства видово с посоченото по-горе 
минимално изискване, поставено от Възложителя, по причина на това, че 
осъществяваното от инж. Плеснева ръководство при изпълнението на визираните 
строителни дейности не е  по  отношение на жилищна сграда и вътрешните ѝ 
сградни инсталации, а спрямо „пункт за управление на животински отпадъци“.  

Така „реализираният“ от експерта обект безспорно е далеч по 
предназначението си от това на жилищна сграда, която, съобразно дефиниция, 
съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ е сграда, предназначена за 
постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-
малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ“. 

 

На следващо място и независимо от факта, че следващите обекти (за които се 
твърди, че са „реализирани“ с участието на експерта), са жилищни сгради, 
декларираното обстоятелство, че при изпълнението им инж. Плеснева е изпълнявала 
функции на „специалист контрол на качеството“, е повече от показателно за 
липсата на релевантност и относимост и на този ѝ опит към „търсения“ за целите 
на настоящето възлагане и за доказване на съответствие с екпертната позиция, за 
която е предложена изискуем специфичен опит като ръководител на екип или 
ръководител на обект. 

 

В обобщение на гореизложеното, Комисията счита, че спрямо обсъждания 
експерт, предложен за „Ръководител обект“ не е доказано съответствие и с 
минималното изискване, поставено от Възложителя в текста на т. 2.1., б. „в“, Раздел 
III.1.3. от Обявлението за поръчка, одобрено с идентичното съдържание и в Раздел III, 
т. 5.2.1., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, а именно: да има опит като 
ръководител на екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 
5. За изпълнение на отговорностите, произтичащи от изискуемата за целите на 

настоящето възлагане позиция на експерт „Технически ръководител” е посочен инж. 
Найден Ендаров, по отношение на който в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на 
представения от Дружеството еЕЕДОП, липсва каквато и да е релевантна информация, 
досежно придобит от експерта специфичен опит, покриващ минималните 
изисквания за въпросната експертна позиция, поставени от Възложителя за целите 
на настоящата процедура. 

С цел яснота, обективност и безпристрастност в отразяването на направените от нея 
констатации, Комисията намира за необходимо да подкрепи този си извод с буквален цитат 
на данните и информацията, отразени в обсъжданото поле от ЕЕДОП-а на „Алди комерс 
груп” ООД, които са следните: 

„Реализиран обект на длъжност Технически ръководител:  

- „Ремонт и реконструкция на храм св. „Параскева“ в с. Страхилово и подобряване 
на прилежащите му пространства”, част „Архитектурна” цялостен ремонт на 
сградата, включително смяна на дограма, СМР по части: електро, ВиК и ОВК, ремонт на 
покрив;  

- „Строително - монтажни работи по проект № 04/321/01380 „Подобряване на 
възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и 
реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване 
на „Общностен център” в гр. Елена“.  
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Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор и 
относима към опита на предлагания от него експерт, липсва каквато и да е релевантност 
на всеки един от двата изброени обекта към изискуемия специфичен опит за 
обсъжданата експертна позиция, за изпълнението на която е предложен инж. 
Ендаров, а именно: опит като технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

С риск да се повтори в мотивите си, но целейки яснота и правилно разбиране 
от страна на Участника изразеното от нея неприемане на изпълнените от експерта 
обекти, в качеството му на Технически ръководител (които по вид са: църковен храм и 
спортни съоръжения) за „сходни“ с предмета на възлагане по обособена позиция №2, за 
изпълнението на която е подадена офертата му, Комисията счита за необходимо да 
се обърне внимание, че съобразно посочената и по-горе легална дефиниция, съдържаща 
се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за 
постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-
малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ“, докато всеки един от 
обсъдените, сочени за изпълнени от експерта обекти, са такива, попадащи в 
дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обекти на 
социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи система за 
обслужване на населението в културата и спорта. 

 

С оглед изложеното и след анализ на представените по-горе за експерт Ендаров  
данни и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за 
целите на настоящата процедура, публично оповестени, известни на Участниците и 
влезли в сила минимални изисквания за технически и професионални способности, 
Комисията намира за установено, че в резултат от липсата на посочени конкретно 
извършени от експерта дейности по осъществяване на техническо ръководство при 
изпълнението на конкретно изброените по-горе видове строителни интервенции на 
точно определен вид обекти на сградното строителство, а именно: жилищни сгради и 
вътрешните им инсталации, безспорно по отношение на нея е обстоятелството, че 
за този именно експерт не е доказано съответствие с минималното изискване, 
утвърдено от Възложителя за обсъжданата експертна позиция в Раздел III.1.3., т. 
2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, разписано по идентичен начин и в Раздел III, т. 
5.2.2., б. „б“ от Указанията за участие в поцедурата. 

Едновременно с посоченото, неясен е и конкретния акт, с който всеки отделен 
от двата посочени обекта (макар и приети за неотносими), е въведен в експлоатация, 
която поредна липса на предоставена релевантна информация, Комисията намира за 
друг пропуск, не по-малко съществен от предходно обсъдените, който на 
самостоятелно основание предпоставя за нея невъзможност за обективна и 
безпристрастна преценка съответства ли инж. Ендаров на поставеното от 
Възложителя условие за допустимост, относимо към обсъжданата експертна 
позиция, дословно цитирано по-горе в констативната част на настоящата точка. 

 
6. При извършения от нея анализ на данните и информацията, съдържащи се в 

обсъждания ЕЕДОП на „Алди комерс груп“ ЕООД, Комисията констатира, че за лицето, 
предложено за позицията на Експерт по част „Електро” (определян от Участника като 
специалист „електротехника“) – Георги Спасов, се съдържа деклариране на следните 
данни, целящи удостоверяване образованието и професионалната квалификация на 
експерта, цитирани дословно: „специалност: автоматизация на производството“. 
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Направено е също така и допълнение, според което така декларираните данни са 
удостоверими с конкретно индивидуализирана с нейния номер и година на издаване 
Диплома за завършено висше образование, издадена от Минно-геоложкия институт. 

Недвусмислено видно от цитираната информация е, че е налице неизпълнение на 
първото, относимо към обсъжданата експертна позиция изискване за допустимост, 
одобрено от Възложителя и оповестено в текста на т. 2.4., б. „а“ от Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, идентично разписано и 
в Раздел III, т. 5.2.4., б. „а“ от Указанията за участие в процедурата, съобразно което 
предлаганият за изпълнение функциите на въпросната позиция експерт трябва да има 
призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” с 
придобита специалност „Електроинженер“, или еквивалентна, каквато очевидно 
специалност „Автоматизация на производството“ не е. 

 
На следващо място, по отношение на общия професионален опит на експерта, в 

същото поле на ЕЕДОП, е направено единствено абстрактно и неясно изписване на следния 
текст: „Професионален опит над 30 г.“ 

Прочита и анализа на така представената за опита на експерта несъмнено 
лаконична и неконкретна информация, обосновава мнението на Комисията, че 
същата е и крайно недостатъчна, за да създаде безспорна увереност, че г-н Спасов 
отговаря и на второто от минималните изисквания за професионална 
компетентност, поставено като критерий за технически и професионални 
способности и утвърдено от Възложителя за целите на настоящата процедура, 
както в Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 
5.2.4., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

Това заключение се основава на първо място на обстоятелството, че общото и 
абстрактно посочване „професионален опит над 30 г.“, без каквото и да е, дори и 
минимално индивидуализиране на място и конкретен период (от конкретна дата до 
конкретна дата) в изпълнение на съответна професионална дейност, заемана 
длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други 
аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на експерта, 
според Комисията води до липса на обективни предпоставки и безусловни 
доказателствени данни, че по отношение на лицето е доказано съответствие с 
въпросното минимално изискване за позицията на експерт по част „Електро“, а 
именно: придобит минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му 
специалност, която (дори и нерелевантна за изискванията по настоящата процедура), 
е посочена като „автоматизация на производството“. 

В допълнение следва да се посочи още и това, че Възложителят, в утвърдените от 
него условия по процедурата за обсъжданата експертна позиция, е изискал доказване на 
определен брой години професионален опит, поради което, за целите на обективната 
преценка относно съответствието на експерт Спасов с това от минималните 
изисквания, относимо към тази именно експертна позиция, за която е предложен, е 
необходимо да се представи детайлна информация както за вида на дейностите, 
изпълнявани от него, а така също и за конкретния им период на изпълнение - от 
съответната дата, месец, година до съответната дата, месец и година, за да може да 
бъде обективно и без необходимост от тълкуване преценено от помощния орган на 
Възложителя, дали сбора от тези периоди, сумарно отговаря на изисквания период на 
придобит професионален опит, относим за обсъждания експерт. 

 

Прави впечатление на следващо място, че и по отношение на този от експертите от 
предложения инженерно-технически състав, Участникът не е представил безспорни данни 
и информация, удостоверяващи по недвусмислен начин, че определеното от него лице за 
заемане на визираната експертна позиция отговаря на минималното изискване, утвърдено 
от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, аналогично 
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одобрено и в Раздел III, т. 5.2.4, б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, а 
именно: да е придобил специфичен опит в извършване на дейности по част „Електро“ 
на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

 
Спрямо така поставеното за целите на настоящето възлагане минимално изискване, в 

полето на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП по идентичен начин както спрямо 
обсъдения по-горе в т. 4 експерт („Ръководител обект“), е направено общо визиране на 
следните два обекта, които г-н Спасов е „реализирал на длъжност Експерт по част 
Електро“, а именно: 

- Извършване на строително- монтажни работи на обект: Пункт за управление на 
животински отпадъци по проект „Изграждане на инфраструктура за управление на 
животински отпадъци”;  

- „Извършване на строително-монтажни работи на обект: две жилищни сгради - 
сграда А и сграда Б с подземен гараж, ателиета и тъканна банка” с РЗП 6 200 м2“. 

 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор, недвусмислено е видно, че 
първият от въпросните обекти не е и не може да бъде квалифициран като обект, 
съответстващ на одобреното от Възложителя изискване към специфичния опит на 
експерта, който следва да е придобит в извършване на дейности по част „Електро“ 
при изпълнение на СМР/СРР на жилищни сгради, какъвто тип сграда пунктът за 
управление на животински отпадъци очевидно не е. 

Що се касае до вторите два обекта, които несъмнено отговарят на условието 
за предназначеност на сградите (жилищни), основавайки се на цитираната 
бланкетна, непълна и повърхностна информация, относима към изпълнените на тях 
интервенции, означени общо като „СМР“, Комисията приема че и те (жилищни 
сгради „А“ и „Б“), не биха могли да послужат като годно доказателствено средство 
(или поне не с този обем от информация, представен в обсъждания ЕЕДОП) за 
специфичния опит на експерта по причина на видната липса на относима, ясна и 
релевантна информация по отношение конкретния вид строителни интервенции, 
осъществявани на всяка от обсъжданите сгради, които не са индивидуализирани дори 
и по местонахождение. 

Едновременно с посоченото, Комисията намира, че цитираното минимално 
изискване, относимо към специфичния опит на експерта не е доказано и от гледна 
точка друго от съдържащите се в него условия, а именно това, въпросните обекти 
(минимум два) да са изпълнени, т.е. изпълняваните на тях дейности да са завършени, 
което да е удостоверено с конкретен акт, с който е разрешено ползването им/въведени 
са в експлоатация. 

Както бе подчертано от Комисията и спрямо предходния експерт, липсата на  
каквато и да е информация, досежно конкретния акт, с който всеки съответен обект 
(или поне два от тях) е въведен в експлоатация, е изключително съществен пропуск, 
по причина на това, че води до препятстване възможността за обективна и 
безпристрастна преценка съответства ли г-н Спасов на поставеното от 
Възложителя условие за допустимост, относимо към обсъжданата експертна 
позиция, а именно: определеният за заемането ѝ експерт да има професионален опит 
в изпълнението на дейности по част „Електро“ на поне 2 (два) изпълнени обекта, т.е. 
такива, при които изпълняваните дейности да са завършени, което да е удостоверено 
с конкретен акт, с който е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация. 

Така установеният от нея пропуск, формира извода на Комисията, че е налице 
не само неизпълнение на условието, утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. 
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„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.2.4., б. „в“ от Указанията за участие, но е допуснато несъобразяване и с 
изискването, обективирано в пояснението, следващо цитираното изискване и 
наименовано „Доказване“, съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ..... посредством попълване на изискуемата информация в 
Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 
от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: ……… (6) специфичен 
професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и обхвата на 
изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 

В обобщение, Комисията счита че предвид установената от нея липса на дори 
и минимална прецизност в предоставената от Участника информация, безспорна по 
отношение на обсъждания експерт е липсата на съответствие и с трите минимални 
изисквания, утвърдени от Възложителя в текстовете на Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 2.4., б. „а“ – б. „в“ от Обявлението за поръчка, както и в 
Раздел III, т. 5.2.4., б. „а“ - б. „в“ от Указанията за участие и които изисквания 
бидейки неоспорени и влезли в сила са абсолютно задължителни за спазване от 
Участниците, вкл. и от „Алди комерс груп“ ЕООД в хипотеза че държи да бъде 
допуснат до следващия етап на поцедурата. 

 
7. В данните, вписани коректно в разглежданото поле на Раздел „В“ в Част IV на 

ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от експертната позиция на „Отговорник/специалист по 
контрола на качеството“ – Мария Кирякова, Комисията намира, че липсва дори и 
минимална информация, способстваща за доказване по недвусмислен и неподлежащ на 
тълкуване начин, че така посоченият експерт отговаря на едно от минималните 
изисквания, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни 
ниво/а“, т. 2.5, б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в Раздел III, 
т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие. 

С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 
обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски, установени 
при извършения от нея анализ на данните, декларирани от самия Икономически оператор и 
които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на доказаност от 
негова страна на съответствие с това от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, а именно: 

В обсъжданата част от представения ЕЕДОП, Участникът е вписал следната 
информация, чието съдържание, цитирано дословно, буквално и в неговата цялост е 
следното: 

„Образование: проф. квалиф: магистър инженер; специалност-строителство на 
сгради и съоръжения; година на придобиване -2003 г.; документ - диплома за висше 
образование № ………*/2003 г., издадена от Университет по архитектура, строителство 
и геодезия;  

- Удостоверение №………*/21.07.2018 г., валидно до 21.07.2019 г. за завършен курс 
на обучение за отговорници по качеството на тема: „Контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти с основните изисквания за безопасност”, издадено от Строителна 
квалификация ЕАД. Месторабота: от 11.2017 г. – до момента – „Алди комерс груп“ 
ЕООД, трудов договор – длъжност: строителен инженер, експерт контрол по 
качеството“. 

От така направеното дословно транспониране на текста, в който са 
инкорпорирани данните, относими към професионалната компетентност на експерт 
Кирякова и без да е необходим допълнителен анализ и излагане на обосновани 
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аргументи, е недвусмислено видно, че Участникът не е посочил никакви  релевантни 
данни, посредством които да може да се приеме, че предложеният от него експерт 
има опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, 
каквото именно е одобреното от Възложителя и задължително за спазване (по 
силата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) минимално изискване, обективирано в 
горецитираните части от Документацията по процедурата.  

 
8. В обсъжданото поле на Част IV, Раздел „В“ от представения еЕЕДОП на „Алди 

комерс груп“ ЕООД, спрямо лицето, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от позицията на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ – Стоян Колев е декларирано, че притежава „Удостоверение 
№……….* от ……..* 2018 г. по ЗБУТ, издадено от „Медик Консултинг“ ООД – служба по 
трудова медицина за преминато обучение съгласно чл. 24 и чл. 26 от ЗЗБУТ и чл. 6, ал. 1, 
т. 2 и т. 3 от Наредба РД-07-02 от 16.12.2009 г.“, което описание би могло да се приеме, 
че кореспондира с изискването за допълнителна професионална квалификация на 
лицето, определено за обсъжданата експертна позиция, но не дава абсолютно никаква 
информация за придобитата от г-н Колев образователно-квалификационна степен и 
съответно признатите му специалност и професионална квалификация.  

Така допуснатият от Участника пропуск се приема от настоящия помощен 
орган за изключително съществен по причина на това, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли експерта на 
поставеното от Възложителя условие за допустимост, предложеният 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве да има придобита 
професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, 
или еквивалентна, което обстоятелство пък сочи на неизпълнение на условието, 
утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., 
б. „а“ от Обявлението за поръчка, утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.2.6., б. „а“ от Указанията за участие. 

 
Другото минимално изискване, на което по недвусмислен начин следва да бъде 

доказано, че отговаря предложеният експерт и което по същество реферира към 
специфичния опит на лицето, но останало недоказано от Участника, е това за придобит 
опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, 
конкретните предпоставки за който извод на Комисията са следните данни и информация, 
цитирани дословно: 

„Реализиран обект като специалист Координатор по безопасност и здраве:  

- „Строително – монтажни работи по проект № 04/321/01380 „Подобряване на 
възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и 
реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване 
на „Общностен център” в гр. Елена“; 

- „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Две жилищни сгради - 
сграда А и сграда Б с подземен гараж, ателиета и тъканна банка” с РЗП 6 200 м2, обект 
III категория“. 

 

Недвусмислено видно от цитираното съдържание на направеното представяне 
на специфичния професионален опит на експерта (припокриващ се изцяло от гледна 
точка изпълнявани обекти, с този на част от останалите експерти, разгледани по-
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горе), е обстоятелството, че първият от изброените обекти не съответства видово с 
минималното изискване за специфичен опит, поставено от Възложителя, по причина 
на това, че осъществяваните от г-н Колев функции на „Координатор по ЗБУТ“ на 
визираните строителни дейности не е  по  отношение на жилищна сграда и 
вътрешните ѝ сградни инсталации, а спрямо такава на социалната инфраструктура - 
сграда, публична собственост, формираща система за обслужване на населението в 
спорта (със смисъла на понятието, разписано в нормата на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ.  

 

Що се касае до вторите двата обекта (жилищни сгради „А“ и „Б“), които 
отговарят на условието за предназначеност на сградите като „жилищни“, 
основавайки се на цитираната бланкетна, непълна и повърхностна информация, 
относима към изпълнените на тях интервенции, означени общо като „СМР“, 
Комисията (както вече имаше възможност в друг контекст да отбележи), приема че 
и те не биха могли да послужат като годно доказателствено средство (или поне не с 
този обем от информация, представен в обсъждания ЕЕДОП) за специфичния опит 
на експерта по причина на видната липса на относима, ясна и релевантна 
информация по отношение конкретния вид строителни интервенции, осъществявани 
на всяка от обсъжданите сгради, които не са индивидуализирани дори и по 
местонахождение. 

Видна също така от направения дословен цитат на предоставената 
информация е липсата на каквато и да е, дори и минимална относима информация за 
съответния акт, с който посочените обекти са въведени в експлоатация, което 
обстоятелство, както Комисията вече имаше възможност да обоснове по-горе и по 
отношение на някои от предходните експерти, по недвусмислен начин сочи на 
неизпълнение от страна на Икономическия оператор на указанието, съдържащо се в 
пояснението, следващо т. 5.2. от Раздел III на Указанията за участие и наименовано 
„Доказване“, съобразно което „При подаването на офертата, Участникът декларира 
съответствието си с така поставеното минимално изискване за технически и 
професионални способности, само посредством попълване на изискуемата информация в 
Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 
от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: ……… (6) специфичен 
професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и обхвата на 
изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 

В обобщение, Комисията формира и крайния си несъмнен извод, че е 
категорично обективно невъзможно да се приеме, че лицето отговаря на което и да е 
от обсъдените по-горе условия, одобрени от Възложителя в посочените части от 
Обявлението за поръчка, а именно: Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 
2.6., б. „а“ и б. „б“, както и на аналогичните им текстове, съдържащи се в Раздел III, 
т. 5.2.6., б. „а“ и б. „б“ от Указанията за участие. 

 
9. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е отбелязал, 
че разполага със Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт 
ISO 9001:2015, като е индивидуализирал същия единствено посредством конкретния му 
уникален номер.  

Липсва дори и най-малка релевантна информация, индивидуализираща 
въпросния Сертификат, предвид на това, че не са посочени: (1) предметния му обхват, 
(2) дата на издаване и срокът му на валидност, както и (3) сертифициращия орган, 
издател на удостоверителния документ, на който се позовава Участника, който 
пропуск препятства възможността на Комисията да направи обективен, достоверен и 
обоснован извод за евентуалното съответствие на Икономическия оператор с 
утвърденото за целите на настоящето възлагане минимално изискване, въведено с 
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критерия за технически и професионални способности както в Раздел VI.3., т. 3, във 
връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата. 

 
10. Аналогична на предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 

деклариране от страна на Икономическия оператор разполагаемостта му със Сертификат за 
внедрена система за управление на околната среда, която разполагаемост по същество 
следва да докаже евентуалното съответствие на Икономическия оператор с друго от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, одобрено от 
Възложителя в текста на т. 4. в Раздел VI.3., във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като 
критерий за подбор и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата. 

 
Спрямо това изискване, Икономическият оператор се е ограничил до изписване във 

второто поле на Част IV, Раздел „Г“ от представения негов ЕЕДОП, само и единствено на 
следното: „СУОС 05095“, пропускайки, обаче да посочи: (1) конкретният Стандарт, 
който би следвало да е внедрен в Дружеството с визирания номер Сертификат, (2) 
предметния му обхват, (3) периода му на валидност и (4) сертифициращия орган, 
издател на обсъждания документ. 

 
В допълнение на горепосоченото, следва да се обърне внимание и на факта, че 

„спестяването“ от страна на Участника на всички гореизброени и релевантни за 
преценката на неговата допустимост данни, е довело и до несъобразяване и 
неизпълнение на почти всички изисквания, поставени от Възложителя в пояснителната 
част, носеща наименование „Доказване“ и следваща текстовете на т. 5.4. в Раздел III от 
Указанията за участие, съобразно които: „Участникът доказва съответствието си с 
поставените в т. 5.3. и т. 5.4. минимални изисквания, ……… като по отношение на всеки 
притежаван от него Сертификат за прилагане на съответен от горепосочените 
Стандарти впише информация относно: (1) наименование на Стандарта, който 
прилага, (2) неговия (на Сертификата) обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му на 
валидност ………“. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на Участника с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано в Раздел 
III.1.1., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 (2) от Указанията за 
участие в процедурата, в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следва да се представи нов 
ЕЕДОП, в първото поле на Раздел „А“ в Част IV от който, Икономическият оператор следва 
да направи ясна индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, 
доказващо вписването му в ЦПРС, включително като посочи и: (1) конкретния му 
уникален идентификационен номер; (2) предметния обхват на визираното 
Удостоверение (групата и категорията строежи, които Участникът има право да 
изпълнява), както и (3) срока му на валидност, съобразно контролния талон, издаден 
на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като неразделна част от Удостоверението. 

 
2. С цел доказване по безспорен и недвусмислен начин, че за Участника 

действително е налице съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в 
Раздел III.1.2., т. 2.2. от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 4.2.2. 
от Раздел III на Указанията за участие, едновременно и ползвайки се от правната 



262 
 

възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на „Алди комерс груп“ 
ЕООД да представи доказателство/а, от което/които да е несъмнено видно, че 
притежава сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ в качеството 
му на строител за изпълнение на обекти, съответстващи на вида и категорията на 
строежа, обект на обособена позиция №2 на настоящата процедура, с покритие, 
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството. 

 
3. За да е налице яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него 

данни досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, 
считано от датата на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя 
дефиниция за „сходност“ с тези, предмет на настоящата обществена поръчка, както и за 
безспорност при доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и 
професионални способности, Участникът трябва, при вписване на информацията в 
първото поле на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи и 
ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с който е 
установена годността за приемане на всеки от първите два, вписани от 
Икономическия оператор във въпросното поле строежи, на изпълнението на които 
основава съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 
63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 
Що се касае до посоченият от него обект, поставен под №3 в обсъжданото поле на 

ЕЕДОП  - „Строително-монтажни работи по ремонт на басейн в сградата на 55 СУ 
„Петко Каравелов“, находящ се в гр. София, кв. „Дървеница“, ул. „Дъбница“ № 3 - УПИ I-
за училище, кв. 12, м. „Дървеница“ по плана на гр. София“, предвид факта, че същият не 
попада в дефиницията за „идентичен“ или „сходен“ с предмета на настоящето възлагане 
(в частта му на обособена позиция №2), дори и да не бъде заличен от списъка в 
представяния от Дружеството нов ЕЕДОП, няма да бъде приеман за относим и 
релевантен от страна на Комисията. 

 
4. За  да бъде доказано изпълнение от страна на предложения експерт „Ръководител 

обект” – инж. Златка Плеснева на одобрените от Възложителя минимални изисквания, 
обективирани в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., б. „б“ и б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, разписани идентично и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“ и б. „в“ от 
Указанията за участие, Участникът следва да представи точни, ясни и неподлежащи на 
тълкуване данни и информация, различни от или допълващи вече заявените от него в 
първоначалния му ЕЕДОП и доказващи по безспорен начин пълно съответствие с 
условията за: 

(1) придобит от експерта минимум 5 (пет) години професионален опит по 
признатата ѝ специалност – „Промишлено и гражданско строителство“; 

(2) специфичен опит като ръководител на екип или ръководител на обект на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, като за целта разпише в 
изискания му нов ЕЕДОП релевантни данни за:  

- предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности, 
участвайки като Ръководител обект/Ръководител екип при изпълнението на 
строителни интервенции на обекти, които са „жилищни сгради“, съобразно 
дефиницията на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, както и на вътрешните им (сградни) 
инсталации; 
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- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на посочените сгради, 
отговарящи на изискването за „жилищни“, които интервенции следва да са една или 
повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване; 

- конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация 
всеки отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е било 
Ръководител обект. 

 
5. За да бъде създадена обективна увереност за настоящия помощен орган, по 

отношение съответствието на предложения експерт „Технически ръководител“ – инж. 
Найден Ендаров с минималното изискване, оповестено в Раздел III.1.3., т. 2.2., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, одобрено със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.2., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор следва да представи в 
изискания му нов ЕЕДОП безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от посочения негов експерт 
опит като технически ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (6) 
от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
експерта, следва да се предоставят и ясни и точни данни и информация за 
конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки 
отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е 
изпълнявало функциите на Технически ръководител. 

 
6. За доказване наличие на съответствие на предложения експерт по част 

„Електро“ – Георги Спасов с одобрените и влезли в сила изисквания на Възложителя, 
разписани по напълно идентичен начин както в текстовете на Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „а“ – 
б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „а“ – б. „в“ от Указанията 
за участие в процедурата, допълнително следва да се представят: 

(1) за доказване съответствие с изискването за придобита специалност 
„Електроинженер“ или еквивалентна -  официален удостоверителен документ, 
издаден от висше учебно заведение или аналогична институция, от който документ 
да е видно евентуално притежавани от г-н Спасов професионална квалификация и 
специалност, отговарящи на визираното изискване на Възложителя, поставено и 
като условие за допустимост в процедурата. 

(2) за доказване съответствието на експерта с минималните изисквания за 
професионален опит (общ и специфичен) – безспорни, ясни и релевантни данни и 
информация, които по недвусмислен начин да удостоверяват: 

а) придобит от експерта минимум 3 (три) години професионален опит по 
признатата му специалност, която специалност да е с професионалната насоченост, 
указана по-горе; 

б) придобит от лицето специфичен опит в извършване на дейности по част 
„Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, като за 
целта, Участникът разпише в изискания му нов ЕЕДОП релевантни данни за:  

- предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности, 
участвайки като експерт при изпълнението на строителни интервенции на обекти, 
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които са „жилищни сгради“, съобразно дефиницията на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, 
както и на вътрешните им (сградни) инсталации; 

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на посочените сгради, 
отговарящи на изискването за „жилищни“, които интервенции следва да са една или 
повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване; 

- конкретния акт, с който е разрешено ползването/въведен е в експлоатация 
всеки отделен обект – жилищна сграда, при строителството на която лицето е било 
експерт по част „Електро“. 

 

В хипотеза, че за така предложения експерт не може да бъде доказано съответствие с 
едно или повече от обсъжданите минимални изисквания, Участникът би могъл да се 
възползва от предоставяната му нормативна възможност и да предложи друг експерт, 
покриващ всички минимални изисквания, одобрени от Възложителя за позицията на 
експерт по част „Електро“. 

 
7. С цел недвусмислено ясно доказване наличие на съответствие с изискванията на 

Възложителя, оповестени в Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка и 
поставени по идентичен начин и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за предложения от него 
Отговорник/специалист по контрола на качеството – инж. Мария Кирякова  точни, ясни 
и неподлежащи на тълкуване данни и информация, доказващи по безспорен начин пълно 
съответствие с условието за придобит от експерта опит в осъществяването на 
контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации, като за целта съобрази и спази всички 
относими и задължителни указания на Възложителя в цитираните по-горе текстове 
и поясненията към тях. 

 
8. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 8 на констативната 

част по-горе, както и с цел доказване наличието на съответствие с изискванията на 
Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. „а“ и б. „б“, както и на аналогичните им 
текстове, съдържащи се в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ и б. „б“ от Указанията за участие, 
Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Стоян Колев безспорни 
данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобити от експерта: 

(1) професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 
от ЗУТ, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 
придобита в чужбина специалност). 

Едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
заверено копие от дипломата за придобито от г-н Колев образование, удостоверяваща 
признатите му образователно-квалификационна степен, професионална 
квалификация и специалност. 

(2) опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 
изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
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(сградни) инсталации, включително, посочвайки и конкретния акт, с който е 
разрешено ползването/въведен е в експлоатация всеки отделен обект. 

 
9. С цел доказване на съответствие с минималното изискване за технически и 

професионални способности, одобрено от Възложителя в Раздел VI.3., т. 3, във връзка с 
Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, а така също и 
в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата, Участникът трябва да 
попълни в първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП всички данни, относими и 
релевантни към притежавания от него Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, в което 
число и: (1) предметния му обхват, (2) датата на издаване и срокът му на валидност, 
както и (3) сертифициращия орган – негов издател. 

Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки, че същото е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, Комисията указва на Участника да представи и заверено 
копие на притежавания от него Сертификат, посредством който доказва 
съответствието си с утвърденото от Възложителя минимално изискване, поставено 
в конкретно посочените по-горе части от Обявлението и Указанията за участие в 
процедурата. 

 
10. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид относителната 

идентичност на констатацията на Комисията, досежно направената от Дружеството 
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление 
на околната среда, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, „Алди комерс груп“ ЕООД 
трябва да попълни в относимото и приложимо второ поле на Част IV, Раздел Г 
„Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, всички 
други данни, релевантни за така притежавания от него Сертификат (не само 
регистрационния му номер), а именно: (1) конкретният Стандарт, който би следвало 
да е внедрен в Дружеството с визирания номер Сертификат, (2) предметния му 
обхват, (3) периода му на валидност и (4) сертифициращия орган, издател на 
обсъждания документ, на който Участникът основава съответствието си с 
минималното изискване, оповестено в Раздел VI.3., т. 4, във връзка с Раздел III.1.3., 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, въведено идентично и в 
Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие. 

 
Освен посоченото, едновременно и ползвайки се от правната възможност, 

предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, Комисията указва на Участника да представи в срока по 
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и заверено копие на притежавания от него Сертификат, 
касаещ прилагане на валиден както към датата на подаване на офертата, така и към 
момента на депозиране на допълнителните му документи Стандарт за управление на 
околната среда. 

 

 
 
16. „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-156/22.01.2019г. за 

обособена позиция №2 
 
Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от Участника, Комисията констатира 
следното: 
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1. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 3 (2) от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна 
регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), 
поддържан от Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен регистър 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен, и при условията на взаимно 
признаване), за изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на 
възлагане с настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), 
Участникът, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на 
Централния професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за 
изпълнение на обекти от различни групи и категории, включително и такива от първа 
група, трета до пета категория строежи по смисъла на ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 014515. 

Липсва обаче яснота по отношение срока на валидност на посочения 
удостоверителен документ, съобразно придружаващия го контролен талон, издаден 
на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС. 

 
2. В Част IV, Раздел „Б“, поле „Конкретен годишен оборот“, Участникът е 

декларирал, че за последните три приключили финансови години е реализирал минимален 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция №2, имащ следните 
стойностни размери: 

- за 2015 г. – 3 404 000 лв.; 

- за финансовата 2016 г. – 2 593 000 лв. и  

- за последната приключила до датата на подаването на офертата му финансова 
година (2017 г.) – 1 845 000 лв. 

 

При направена от Комисията на самостоятелно основание проверка в информацията, 
публично оповестена по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ, поддържан от Агенция по 
вписванията, и по-конкретно – в данните, съдържащи се в съставените от „Найс билдинг“ 
ЕООД отчети за приходите и разходите като част от Годишните му финансови отчети 
(ГФО), Комисията констатира, че посочените по-горе стойности, декларирани от 
Участника като реализиран от него оборот в сферата на възлагане с обособена 
позиция №2 за финансовите 2015 г. и 2017 г. не кореспондират с действителните суми 
на реализирани от Дружеството обороти от „сградно строителство“, обявени в 
посочените части на съставените от него ГФО, предвид следното: 

Видно от данните, записани в Раздел IV. „Нетни приходи от продажби по 
икономически дейности“, код на реда 60041 „Строителство на сгради“ от Справката за 
приходите и разходите по видове икономически дейности – част от съответния Отчет за 
приходите и разходите за всяка отделна от посочените финансово приключили години, 
приходите на Дружеството в областта на сградното строителство (дори и не само 
от строителство на „жилищни сгради“), са на стойност по-ниска от декларираната 
от Участника в посочената част на неговия ЕЕДОП. 

Същите, индивидуализирани по години са следните: 

- за 2015 г. – 2 927 000 лв.; 

- за 2017 г. – 1 720 000 лв. 

Така установеното видно несъответствие между деклариран от Участника 
реализиран от него минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособена 
позиция №2 за 2015 г. и 2017 г. и действително отразения в публично оповестените 
негови Годишни финансови отчети оборот от сградно строителство (което понятие 
е по-широко от даденото от Възложителя определение за „оборот в сферата 
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попадаща в обхвата на поръчката/съответната обособена позиция“) за същите тези 
приключили финансови години, Комисията намира за достатъчно основателна 
предпоставка за обосноваваното от нея заключение, че от страна на „Найс билдинг“ 
ЕООД не е доказано по безспорен и неподлежащ на тълкуване начин какъв точно е 
стойностния размер на реализирания от него оборот в сферата попадаща в обхвата 
на обособена позиция №2, а именно: оборот от изпълнение на СМР/СРР - 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 
3. В последното поле от Раздел „Б“ в Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, 

Участникът е декларирал, следното, цитирано дословно: „400 000 лв., полица № 
…….*/17.12.2018 г., издадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД. 

Недвусмислено видно от цитираната декларация на Участника е обстоятелството, че 
същата не дава каквато и да е ясна и съответстваща на изискванията на Възложителя 
информация, досежно качеството, в което Икономическият оператор е застраховал 
своята професионална отговорност. 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от Участника 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2.2. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на т. 
4.2.2. от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея за пореден път е налице обективна 
невъзможност да приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП. 

Нещо повече, стриктното съблюдаване на условията за участие в процедурата, 
одобрени от Възложителя и разписани в Указанията за участие, сочи на несъобразяване от 
страна на „Найс билдинг“ ЕООД още и на изискването, ясно разписано като т. (3) в текста 
на пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо т. 4.2. в Раздел III на същия този 
документ, съобразно което: „При подаването на офертата си, Участникът декларира 
съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово 
състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле второ 
(когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП) ................ Във визираното поле следва да се 
предоставят данни и информация относно: ………….; (3) професионалната дейност, 
която е предмет на застраховката ……….. 

 
4. В списъка, представен в Част IV, Раздел „В“, поле първо от ЕЕДОП и имащ за цел 

доказване на опита му в изпълнението на „сходни“ с предмета на възлагане по обособена 
позиция №2 строителни дейности, Участникът се е позовал и е вписал 2 (два) броя обекта, 
сочени за изпълнени от него в референтния за процедурата петгодишен период, считано от 
датата на подаване на офертата. 

При направен преглед по същество на фактите и обстоятелствата, декларирани от 
самия Икономически оператор, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за 
подбор, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1 
от Обявлението за  поръчка, разписани със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.1. от 
Указанията за участие в процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на 
представените доказателствени данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на 
Участника строителство, намира за установено следното: 

4.1. Изпълняваните от Дружеството строителни дейности на първия от двата обекта, 
описани в обсъжданото поле на ЕЕДОП, Комисията счита, че не могат да бъдат 
определени като „сходни“ с предмета на обособена позиция №2, съобразно дефиницията 
за сходност, разписана от Възложителя в цитираните в предходния абзац отделни части от 
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Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за  поръчка, 
съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие). 

За да обоснове това си заключение, Комисията взе предвид следните, предоставени 
от самия Икономически оператор данни: 

Въпросното, декларирано като изпълнено от „Найс билдинг” ЕООД „сходно“ с 
предмета на възлагане строителство касае извършването на строително-монтажни 
работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма в 
9то ОДЗ „Зорница“, район Младост, гр. София“. 

Видно от посочения вид на строежа, на който са изпълнявани изброените 
строителни интервенции, Комисията намира, че така индивидуализирания обект на 
строителство – обединено детско заведение (респ. и дейностите, изпълнени на него) 
не попада в предметния обхват, определен от Възложителя като „сходен“ с предмета 
на възлагане по обособена позиция №2, която „сходност“ е ясно и еднозначно 
дефинирана като пояснение към минималното изискване, поставено по идентичен 
начин както в Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 
5.1. от Указанията за участие и се изразява в следното: „Под „строителна дейност с 
предмет, идентичен или сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка и всяка 
от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: изпълнение на СМР/СРР - 
изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради, включващи кумулативно следните дейности: (1) 
монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) 
подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни 
инсталации. 

С цел яснота и правилно разбиране от страна на Участника изразеното от 
Комисията неприемане на изпълнения от него обект, който по вид е обединено детско 
заведение за „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №2, за 
изпълнението на която е подадена офертата му, следва да се посочи, че съобразно 
легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ „жилищна 
сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или 
повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена 
площ“, докато обсъдения, сочен за изпълнен от Дружеството обект, е такъв, попадащ 
в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обект на 
социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система за 
обслужване на населението в образованието. 

 
4.2. Вторият и единствен, деклариран от Участника като изпълнен от него обект, 

който попада в обхвата на подчертаното по-горе условие да е жилищна сграда, е 
представен по следния начин: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение 
на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка с реализирането на 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на община Кюстендил“. Изпълнени дейности: проектиране по част: 
архитектурна; конструктивна; електротехническа; отопление, вентилация и 
климатизация; ВиК; ПУСО; ПБЗ; енергийна ефективност; пожарна безопасност; доклад 
за оценка на съответствие част енергийна ефективност на инвестиционния проект. 
СМР: подмяна на дограма; топлинно изолиране на външни стени, включително демонтаж 
на стара изолация; СМР на стълбище и етажни фоайета, в т.ч. къртене, измазване, 
шпакловане и боядисване на стени; топло и хидро изолиране на покрив, в т.ч. доставка и 
полагане на топлинна изолация и хидроизолация; конструктивно саниране; част електро – 
демонтаж на съществуваща осветителна инсталация, тела и кабели и направа на нова ел. 
инсталация в стълбищна клетка, направа на нова мълниезащитна инсталация с 
изпреварващо действие и заземителна инсталация“.   

Независимо от демонстрираното от страна на Икономическия оператор убеждение, 
че строителните дейности, включени в обхвата на визирания договор са „сходни“ с 
предмета на настоящето възлагане, прочита и анализа, направен от Комисията на така 
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предоставената от Дружеството информация формира извода ѝ, че от негова страна не са 
съобразени две от изискванията, поставени от Възложителя в пояснението, следващо т. 
5.1. на Раздел III от Указанията за участие и наименовано „Доказване“, предвид следното:  

- Не са индивидуализирани конкретните обекти на изпълнените от „Найс 
билдиннг“ ЕООД строителни интервенции, който извод, Комисията формира на база 
предоставените ѝ данни за изпълняван от страна на Дружеството „пакет от многофамилни 
жилищни сгради“, без относима, точна и релевантна информация по отношение 
конкретните жилищни сгради (техните административни адреси), обхванати във 
визирания „пакет“. 

- Не се съдържат също така никакви данни за датата, на която е/са съставен/и 
конкретния/те Констативен/ни акт/ове за установяване годността за приемането на 
въпросните многофамилни жилищни сгради – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството или друг/и документ/и за 
предаване и приемане на строежите от Възложителя, поради която неточност в 
предоставената ѝ информация, Комисията намира за недоказано (към момента) от страна 
на Икономическия оператор, че същите тези „обекти“ могат да се приемат за „изпълнени“, 
по причина на това, че във визираната по-горе забележка, следваща текста на т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на 
доказване съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и 
професионални способности, „дейностите (строителството) ще се считат за 
„изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от 
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, 
което изискване, Участникът видно не е изпълнил. 

 

Липсата на безспорна доказаност от страна на Икономическия оператор, че и 
втория от двата, сочени за изпълнени от него обекта, отговаря в максимална степен 
на изискванията на Възложителя, предпоставя и заключението на настоящия 
помощен орган, че спрямо „Найс билдинг“ ЕООД не е налице съответствие с едно от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, оповестено с 
горецитираните части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за  поръчка и Раздел III, т. 5.1. от 
Указанията за участие), а именно: през предходните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности за: 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи кумулативно 
следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации. 

 
5. В релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал данни и информация, относими към професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
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на лицата, определени от него за експерти от инженерно-техническия състав, предлаган за 
ръководен при изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2, за която е 
подадена офертата на Дружеството. 

При извършения от нея подробен анализ, с вникване в детайлите на предоставената 
информация, Комисията констатира, че по отношение на лицата, определени от 
Участника за: 

- „Ръководител обект“ – инж. Наско Иванов; 

- „Технически ръководител“ – Събилян Иванов; 

- Експерт по част „Електро“ (определян като „специалист електротехника“) – 
инж. Валентин Петров; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Гергана Попова и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Денислав Иванов, 

 в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, 
не са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставените за целите на възлагането минимални 
изисквания за придобит специфичен опит при осъществяването на съответните, 
съобразно конкретната експертна позиция дейности на поне 2 (два) изпълнени обекта 
за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, условията за които са утвърдени от Възложителя, публично 
оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“; т. 2.2., б. „б“; т. 2.4., б. „в“, 
т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“; т. 
5.2.2., б. „б“, т. 5.2.4., б. „в“, т. 5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „б“), не са оспорени, влезли са 
в сила, поради което основание са и задължителни за спазване. 

 
С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от екипа, предложен от Участника, а именно: 

При направения от Икономическия оператор опит за представяне изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, е направено следното, 
абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Въведени обекти:  

- „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от 
многофамилни жилищни сгради, във връзка с реализирането на Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община 
Кюстендил“, период на изпълнение 19.04.2016-04.04.2017 г., възложител Община 
Кюстендил; 

- „Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, 
топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма в 9 ОДЗ „Зорница“, район Младост, 
гр. София, период на изпълнение 28.09.2015 – 30.10.2015 г., възложител Община 
Младост“. 

 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания 
специфичен професионален опит на всеки един от предлаганите от него експерти, 
недвусмислено е видно следното: 

(1) липсва дори и минимална релевантна информация (предвид общо 
разписаната абстракция „въведени обекти“), за това какво конкретно е участието на 
всеки отделен експерт при изпълнението на съответния от двата строителни 
обекта и дали същото се изразява конкретно в осъществяване на дейности, 



271 
 

съответстващи на изискуемата специфика, одобрена от Възложителя за 
експертната позиция, за която е предложно всяко конкретно лице, респ. доколко 
функциите, осъществявани от всяко от тях на визираните два обекта са от значение 
за формиране на изискуемия за целите на настоящето възлагане специфичен опит на 
конкретния експерт. 

(2) с оглед безспорния факт, че само една от посочените сгради по 
предназначението си е „жилищна“, предвид на това, че вторият от обектите – 9то 
ОДЗ „Зорница“,  като вид обект на сградното строителство е такъв на социалната 
инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система за обслужване 
на населението в образованието, със смисъла на понятието, дефиниран в § 5, т. 75 от 
ДР на ЗУТ (правейки същият този обект неотносим и несъответен за доказване 
обсъждания специфичен опит на експертите), несъмнена по отношение на 
Комисията е липсата на доказано за всеки отделен експерт съответствие с 
условието придобития от него изискуем специфичен опит да е на поне 2 (два) 
изпълнени обекта, покриващи кумулативните условия, разписани от Възложителя в 
посочените по-горе части от Документацията по процедурата. 

Освен посоченото, следва да се допълни и това, че независимо от факта, че 
първият от обсъжданите обекти съответства на изискването да е „жилищна 
сграда“, от крайно лаконичното му представяне „пакет от многофамилни жилищни 
сгради“, без относима, точна и релевантна информация по отношение конкретните 
жилищни сгради (техните административни адреси), обхванати от визирания 
„пакет“ и преди всичко - липсата на описание на видовете строително-монтажни 
работи, изпълнявани на тези сгради, за Комисията е категорично невъзможно да 
направи обективна и безпристрастна преценка доколко на тези обекти са 
изпълнявани интервенции (респ. при тях е участвал и всеки съответен експерт), 
които са за: изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване, както и дали въпросните 
строителни интервенции касаят и вътрешните сградни инсталации, каквото именно 
е минималното изискване, поставено от Възложителя като условие за допустимост в 
процедурата по отношение на всяка една от обсъжданите експертни позиции. 

(3) липсва дори и най-малка идентификация на конкретния акт, с който е 
разрешено ползването/въведен е в експлоатация втория от обсъжданите обекти, 
попадащ в определението за „жилищна“ сграда, който пропуск поставя под съмнение 
наличието на доказване съответствие с условието всеки обект, посредством 
изпълнението на който се доказва специфичния опит на експертите да е изпълнен, 
т.е., такъв, който не само е завършен, но за него е издаден и съответен акт за 
установяване годността за приемането и ползването му. 

 
С оглед така посочените в т. (2) и т. (3) конкретни пропуски, допуснати при 

представяне опита на всеки един от персонифицираните по-горе експерти, 
недвусмислено видна според Комисията е както липсата на доказано съответствие с 
горецитираното минимално изискване, важимо за специфичния професионален опит 
на всеки от тях, така и неизпълнение от страна на Участника и на условието, 
поставено в т. (6) от текста на пояснението, следващо т. 5.2. от Раздел III на 
Указанията за участие, наименовано „Доказване“, съобразно което при подаването на 
офертата, Участникът декларира специфичния професионален опит на предлаганите 
от него експерти, едновременно посочвайки както предмета и обхвата на 
изпълнените от лицето експертни дейности, така и правейки индивидуализация на 
строежите, изпълняваните на тях дейности и конкретните актове, с които е 
разрешено ползването им/въведени са в експлоатация. 

 
6. В допълнение към констатацията, отразена в предходната точка, Комисията 

установи, че за експертът, определен от Икономическия оператор за изпълнение на 
функции като „Ръководител обект“ – инж. Наско Иванов, в полето на Част IV, Раздел „В“ 
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от представения от Дружеството ЕЕДОП е декларирано, че лицето е „Магистър 
строителен инженер“ от Висше военно транспортно училище „Тодор Каблешков“. В 
допълнение е направена индивидуализация на серията, номера и годината на издаване на 
притежаваната от него диплома за висше образование.  

Не е предоставена обаче абсолютно никаква информация за съответно 
признатата на г-н Иванов специалност, който пропуск, допуснат от Участника се 
приема от настоящия помощен орган за съществен по причина на това, че води до 
препятстване възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства 
ли експерта на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
предложеният Ръководител обект да има придобита специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или 
еквивалентна, което обстоятелство пък сочи на неизпълнение на условието, 
утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., 
б. „а“ от Обявлението за поръчка, утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.2.1, б. „а“ от Указанията за участие.  

 

Логично следствие от така допуснатия пропуск в информацията и неяснотата 
по отношение на притежаваната от експерта специалност е и породената за 
настоящия помощен орган невъзможност за безусловно възприемане, че вписаните в 
ЕЕДОП данни досежно придобития общ професионален опит на експерта са относими 
и достатъчни за доказване съответствието му и с второто от минималните 
изисквания, въведено в текста на буква „б“ на т. 2.1. от Раздел III.1.3. на Обявлението 
за поръчка, обективирано аналогично и в Раздел III, т. 5.2.1, б. „б“ от Указанията за 
участие. Безспорно обективно невъзможно е да се извърши безпристрастна преценка 
дали експертът е придобил минимум 5 г. професионален опит по признатата му 
специалност, при все че същата тази специалност е неясно каква е. 

  
7. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, разписано в 

Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за поръчка, съответно посочено и в Раздел III, т. 
5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, по отношение на предложения експерт 
за изпълнение функциите и отговорностите на „Отговорник/специалист по контрола на 
качеството“ – инж. Гергана Попова, Участникът се е позовал на притежавано от нея 
„Удостоверение №037 за успешно издържан курс за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност издаден 
от Център за професионално обучение Александра“. 

От така направената, макар и относително изчерпателна индивидуализация на 
притежаваното от г-жа Попова Удостоверение, Комисията счита, че не може да се 
придобие безусловна увереност за съответствието на лицето с поставеното от 
Възложителя минимално изискване за: притежаван валиден към датата на подаване 
на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за 
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ, по причина на това, че в дословно цитираното по-горе описание на 
обсъждания документ, липсва конкретизация на датата на издаване и периода му на 
валидност. 

Така направеният извод от друга страна води до заключението, че по 
отношение на предложения експерт не е недвусмислено доказано, че отговаря на 
утвърденото от Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, 
специфично минимално изискване за въпросната експертна позиция. 
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8. По отношение на специфичните изисквания, поставени от Възложителя и 
следващи от експертната позиция „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве“, за изпълнението на която е предложен Денислав Иванов, в разглежданото поле на 
ЕЕДОП е представена информация, съдържаща кратка индикация за притежавано от 
експерта Удостоверение, индивидуализирано по следния начин: „№ Б-08 от 19.11.2018 г. 
„Тимс консулт“ ЕООД“. 

 Релевантна информация по отношение на: (1) предметния обхват и (2) 
правното основание за издаването на така посоченото Удостоверение (по реда на 
Наредба №2/22.03.2004 г.) или Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), в ЕЕДОП на Участника 
не е представена. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията приема за непълна, неточна и недостатъчна за 
доказване на минималното изискване одобрено от Възложителя в текста на Раздел 
III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в Раздел III, 
т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на Дружеството с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано в Раздел 
III.1.1., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 (2) от Указанията за 
участие в процедурата, Икономическият оператор следва да представи нов ЕЕДОП, в 
първото поле на Раздел „А“ в Част IV от който следва да направи ясна индивидуализация 
на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС, 
включително като посочи и: срока му на валидност, съобразно контролния талон, 
издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като неразделна част от 
Удостоверението. 

 
2. Предвид обстоятелството, че както в пояснението към т. 1 в Раздел III.1.2. на 

Обявлението за поръчка, така и в това, следващо изискванията на т. 4.1. от Раздел III на 
Указанията за участие, Възложителят по изключително ясен и разбираем начин е 
дефинирал изискването си за „оборот в сферата попадаща в обхвата на 
поръчката/съответната обособена позиция“, определяйки същият като „оборот от 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации“, Комисията указва на Участника да представи 
доказателствени документи (в рамките на тези, посочени в нормата на чл. 62, ал. 1 и ал. 
2 от ЗОП), които по недвусмислен начин да удостоверяват реалния размер на 
реализиран от Дружеството оборот в сферата попадаща в обхвата на обособена 
позиция №2 през предходните три приключили финансови години. 

 
3. С цел доказване по безспорен и недвусмислен начин, че за Участника 

действително е налице съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в 
Раздел III.1.2., т. 2.2. от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 4.2.2. 
от Раздел III на Указанията за участие, едновременно и ползвайки се от правната 
възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на „Найс билдинг“ ЕООД 
да представи доказателство/а, от което/които да е несъмнено видно, че притежава 
сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
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проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ в качеството му на строител 
за изпълнение на обекти, съответстващи на вида и категорията на строежа, обект 
на обособена позиция №2 на настоящата процедура, с покритие, съгласно чл. 5, ал. 2, 
т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 
и строителството. 

 
4.1. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че строителните дейности, посочени под №1 от списъка, съдържащ се в Част IV, 
Раздел „В“, поле първо от представения ЕЕДОП, изпълнени от „Найс билдинг“ ЕООД на 
обект „Строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни 
стени, подмяна на дограма в 9то ОДЗ „Зорница“, район Младост, гр. София, са с предмет 
на възлагане, който не може да бъде определен като „сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №2, в хипотеза, че 
Участникът не споделя и не е съгласен с този извод на Комисията, съответно, 
поддържа и твърди действително наличие на съответствие на въпросните строителни 
интервенции с предмета на възлаганото с настоящата процедура строителство, по 
отношение така посочения договор, допълнително следва да представи безспорни 
доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че 
изпълнените от него строителни интервенции обхващат именно: изграждане/ново 
строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищна сграда и включват кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации 

 

*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 
СМР/СРР не са на жилищна сграда, Участникът трябва да посочи друг/и обект/и, 
който/които попада/т в изискуемия обхвата на цитираната дефиниция за „сходност“ 
в пълния обем на включените в нея изисквания, разписани в цитираните части от 
Обявлението и Указанията за участие. 

 
4.2. На следващо място, с цел яснота, конкретика и пълно съответствие на 

декларираните от него данни досежно строителните дейности, които е изпълнил в обхвата 
на посочения договор №2, касаещ (съобразно декларацията, вписана в Част IV, Раздел „В“,, 
т. 1а) от представения в офертата ЕЕДОП) „пакет от многофамилни жилищни сгради“, с 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, както и за безспорност при доказване 
на съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални 
способности, Участникът трябва, при вписване на информацията в идентичното поле 
на новопредставяния негов ЕЕДОП, да: 

(1) индивидуализира всеки конкретен обект на строителна интервенция (всяка 
отделна жилищна сграда), който твърди, че е изпълнил в рамките на абстрактно 
посочения от него „пакет“ от многофамилни жилищни сгради и на които обекти 
основава професионалния си опит, спрямо изискванията на Възложителя; 

(2) направи ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг 
документ, с който е установена годността за приемането на всеки от обектите, в 
хипотеза, че продължава да основава на тях съответствието си с конкретно 
обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 

Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му в т. 4.1. и т. 4.2. по-горе, 
с новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, 
следва по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Найс билдинг“ ЕООД е 
изпълнило през референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) 
строителни дейности, които следва да са за изпълнение на една или повече от 
следните СМР/СРР: изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на точно определен вид обекти -  жилищни 
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сгради, включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно следните дейности: 
(1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) 
подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни 
инсталации. 

 
5. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“, т. 2.2., б. „б“; т. 2.4., б. „в“; т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.1., б. 
„в“, т. 5.2.2., б. „б“; т. 5.2.4., б. „в“; т. 5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата, Участникът следва да представи за всеки един от предложените 
от него експерти от инженерно-техническия му състав, определен за изпълнение на 
строителството по обособена позиция №2 безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от 
всяко отделно лице специфичен опит при осъществяването на съответните 
дейности, съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен, а 
именно: 

- „Ръководител обект“ – инж. Наско Иванов - опит като ръководител на екип 
или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации; 

- „Технически ръководител“ – Събилян Иванов - опит като технически 
ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации; 

- Експерт по част „Електро“ (определян като „специалист електротехника“) – 
инж. Валентин Петров – опит в извършване на дейности по част „Електро“ на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Гергана Попова - 
опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации; 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Денислав Иванов - 
опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации). 

Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (6) 
от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
всеки отделен експерт следва да се направи ясно и недвусмислено индивидуализиране 
на конкретния/ните акт/ове, с който/които е разрешено ползването/въведен е в 
експлоатация всеки отделен обект – жилищна сграда (минимум две), при 
строителството на която съответното лице е изпълнявало функциите на 
експертната позиция, за която е предложено. 

При представянето на изискуемата информация в новия си ЕЕДОП, 
Участникът следа да отчете и изложените по-горе аргументи на Комисията, че 
сградите на детските градини, бидейки обекти на социалната инфраструктура с 
образователно предназначение, не са съответни, по причина на това, че ясно 
поставеното от Възложителя изискване е придобитият от всеки отделен експерт 
специфичен опит да е при изпълнението на жилищни сгради. 
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6. Участникът, с цел доказване на съответствие с условието и изискването, одобрено 

от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.1., б. „а“ (а косвено, 
посредством него – и това, посочено в б. „б“) от Обявлението за поръчка, разписано 
идентично и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „а“ (респ. - б. „б“) от Указанията за участие, следва да 
представи данни и информация, различни от и допълващи вече заявените в първоначално 
представения негов ЕЕДОП, доказващи по безспорен начин придобита от предложения 
от него експерт за позицията на „Ръководител обект“ – Наско Иванов специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“, или „Строителство на сгради и 
съоръжения“, или еквивалентна. 

Едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата изисква от Участника да представи 
заверено копие от дипломата за придобито от г-н Иванов образование, 
удостоверяваща признатите му образователно-квалификационна степен, 
професионална квалификация и специалност. 

При разписването на изисканата му допълнителна информация, Участникът 
следва да съобрази също и обстоятелството, че на този етап на проверка 
съответствието му с критериите за подбор, поради липса на яснота досежно 
специалността на обсъждания експерт, не е доказано безспорно и наличието спрямо 
него на минималното изискване за придобит професионален опит по признатата му 
специалност за период от минимум 5 (пет) години. 

 
7. За  да бъде доказано изпълнение и съответствие от страна на предложения експерт 

за позицията „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Гергана 
Попова с одобреното от Възложителя минимално изискване, обективирано в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
съдържащо се и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, 
Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да 
представи: заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат за 
преминат от инж. Попова курс за осъществяване контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ, от който недвусмислено 
да е видна датата на издаването и периода му на валидност. 

 
8. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на 

Участника на съответствие на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” – Денислав Иванов с одобреното и влязло в сила 
минимално изискване, разписано в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 
2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на 
чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от 
Участника да представи заверено копие на валиден документ - 
Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за преминат от г-н Иванов 
курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда 
на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при 
работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.). 

 
 
 
 
17. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-157/22.01.2019 г. за 

обособена позиция №2 
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По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 

от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан 
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1. 

В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в 
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания 
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща 
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  

С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  

Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да 
представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му с използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на 
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата 
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на 
Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение 
за вписване на въпросната информация в поле първо на Част I от представяния от него 
ЕЕДОП. 

 
2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
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до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения ЕЕДОП от „Парсек груп“ ЕООД.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
4. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че Участникът не е съобразил и не е 
спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на действащите 
към датата на откриване на процедурата разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 
101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и 
неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:  

 



279 
 

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (лицето/лицата по чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, ал. 1 - ал. 3 от ППЗОП): 2.1.1.1. е 
осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на 
хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, престъпление против трудовите права на 
гражданите по чл. 172 от НК, престъпление против младежта по чл. 192а от НК, 
престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК, престъпление против 
стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в 
организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и престъпление против околната 
среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, освен ако е/са реабилитирано/и; 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 

 
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник е налице някое от следните 

обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване, предвидени в 
националното законодателство е именно и причината на стр. 24 от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с троен знак за привличане на 
вниманието, да постави следното пояснение, съобразно което: „!!! Липсата, спрямо 
Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 
256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за 
изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“/„Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка (в 
зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез попълване на 
приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
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предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването 
на Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП“. 

 

(3) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в 
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.  

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон. 

2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на 
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на Част III, 
Раздел „Г“ от ЕЕДОП“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими 
за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и 
съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените 
позиции подава оферта“. 

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 
54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 
2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе, Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се 
представя в Word формат - по обр. №1 (каквато именно е разглежданата декларация), 
Участникът трябва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
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основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, 
Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от този от  
Участниците, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в 
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 
от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните 
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
посочените условия за лично състояние. 

 
5. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 3 (2) от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна 
регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), 
поддържан от Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен регистър 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен, и при условията на взаимно 
признаване), за изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на 
възлагане с настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), 
Участникът, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на 
Централния професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за 
изпълнение на обекти от различни групи и категории, включително и такива от първа 
група, строежи от първа до пета категория по смисъла на ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 017951. 

Липсва обаче яснота по отношение срока на валидност на посочения 
удостоверителен документ, съобразно придружаващия го контролен талон, издаден 
на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС. 

 
6. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2.2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2.2. 
от Указанията за участие, Участникът е декларирал в т. 5 на Раздел „Б“ от Част IV на 
разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална отговорност в 
строителството“. 

Конкретно посочени са както номера на застрахователната полица, 
застрахователната институция, издала визирания документ, така и стойносттта на 
застрахователната сума като общ лимит на отговорността на Дружеството, съответстваща и 
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покриваща минималния праг, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда 
за задължително застраховане в проектирането и строителството.  

Видно обаче от декларирания срок на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника – 20.02.2019 г., същата е била валидна към датата на подаване 
на оферта, но към датата на приключване изготвянето на настоящия протокол, 
посоченият документ не създава валидно застрахователно правоотношение.     

 
7. В представения в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

съдържащ посочване на изпълнени от „Парсек груп“ ЕООД строителни дейности с 
предмет, твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане по обособена позиция №2 
от обхвата на настоящата обществена поръчка, е направено позоваване на 2 (два) 
конкретно индивидуализирани обекта, сочени като изпълнени от него в референтния за 
настоящата процедура период. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него обекти, в нагледен описателен вид, 
Участникът е посочил: вида на съответния строеж; изпълнените от Дружеството отделни 
строително-монтажни работи и съответстващата им стойност; Възложителя по съответния 
договор; периода на изпълнение на всеки от строежите и конкретния акт, с който същият е 
приет от Възложителя. 

Строителните дейности, включени в обхвата на визираните договори, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени 
и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации“. 

 
При направен преглед по същество на представените в обсъжданото поле на ЕЕДОП 

данни и информация, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания, поставени от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1. от Обявлението за 
поръчка, съответно разписани и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, 
констатира следното: 

Независимо от твърдяната от Икономическия оператор „сходност“ на 
изпълнените от него строителни интервенции, с дейностите, определени от 
Възложителя именно като „сходни“ с тези, предмет на настоящето възлагане, 
Комисията констатира, че посочените като извършени от „Парсек груп“ ЕООД 
строително-монтажни/строително-ремонтни работи, по нито един от изброените 
два договора не покриват в тяхната съвкупност изискуемата от Възложителя 
„кумулация“ от конкретно определените строителни дейности, детайлно изброени 
по-горе. 

С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 
обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски по 
отделните договори, установени при извършения от нея анализ на данните, декларирани от 
самия Участник и които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на 
доказаност от страна на Икономическия оператор на съответствие с това от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, а именно: 

 

7.1. В обхвата на първото, декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №2 строителство на обект „Многофамилна жилищна сграда 
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с административен адрес: гр. Димитровград, ул. „Простор” №19“, се установява, че от 
Дружеството са осъществени следните дейности: „монтаж на топлоизолация на стени и 
тавани; полагане на хидроизолация, подмяна на съществуваща дограма, подмяна на 
вътрешни сградни инсталации, както и обновяване на стълбищните клетки“. 

Видно от цитираното декларативно волеизявление на Участника, в обхвата на 
така посочените като изпълнени от него строителни интервенции не се включват 
дейности по монтаж на топлоизолация на покрив/и. 

 
7.2. По отношение на втория от обектите – „Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда – блок №29, вх. А и 
вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско-център, гр. Благоевград“, Икономическият 
оператор е посочил, че е изпълнил следните строителни интервенции, цитирани дословно: 
„въведени мерки за енергийна ефективност с включени съпътстващи дейности - монтаж 
на топлоизолация на стени и тавани; полагане на хидроизолация, подмяна на 
съществуваща дограма, подмяна на вътрешни сградни инсталации, както и обновяване на 
стълбищните клетки. Обемът на извършените основни дейности включва изпълнение на 
енергоспестяващи мерки (ЕСМ), включително и задължителни съпътстващи СМР, 
необходими за цялостното изпълнение на обекта“. 

Несъмнено установимо е, че всред така описаните строителни дейности 
отново не се включва изпълнението на такива по монтаж на топлоизолация на 
покрив/и. 

 
8. В релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал данни и информация, относими към професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
на лицата, определени от него за експерти от инженерно-техническия състав, предлаган за 
ръководен при изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2, за която е 
подадена офертата на Дружеството. 

При извършения от нея задълбочен анализ, с вникване в детайлите на 
предоставената информация, Комисията констатира, че по отношение на лицата, 
определени от Участника за: 

- „Ръководител обект“ – инж. Захари Зоров; 

- „Технически ръководител“ – Петя Петкова; 

- „Експерт по част „Електро“ – Иван Василев и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Елена Чакърова, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от персонифицираните по-горе лица съответства на поставените за целите на 
възлагането минимални изисквания за придобит специфичен опит при 
осъществяването на съответните, съобразно конкретната експертна позиция 
дейности на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
2.1., б. „в“; т. 2.2., б. „б“; т. 2.4., б. „в“ и т. 2.6., б. „б“) и Указанията за участие 
(Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“; т. 5.2.2., б. „б“, т. 5.2.4., б. „в“ и т. 5.2.6., б. „б“), не са 
оспорени, влезли са в сила, поради което основание (следващо и от императива на чл. 
101, ал. 5 от ЗОП) са и задължителни за спазване от Участниците. 

 
С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
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предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от екипа, предложен от Участника, които са следните: 

За доказване изискуемия специфичен опит и на четиримата индивидуализирани 
по-горе експерти, Участникът е направил позоваване на два, напълно идентични обекта, 
при изпълнението на които е декларирано, че всяко от лицата от инженерно-техническия 
му състав е изпълнявало точно такива функции и отговорности, които съответстват на 
експертната позиция, за която е предложено при изпълнението на обекта на възлагане с 
настоящата процедура (в частта ѝ на обособена позиция №2). 

При направения от Икономическия оператор опит за представяне изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните лица, е направено следното, абсолютно 
еднакво вписване на данни за следните обекти: 

„Обект 1: „Повишаване на енергийната ефективност в Поликлиника – гр. Шабла, 
община Шабла”. Обемът на извършените основни дейности включва изпълнение на 
енергоспестяващи мерки (ЕСМ), включително и задължителни съпътстващи СМР, 
необходими за цялостното изпълнение; 

Обект 2: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на община Димитровград с 12 
обособени позиции, в частта ѝ за обособена позиция: сграда с административен адрес: гр. 
Димитровград, ул. „Простор” №19“. 

 

Видно от дословно цитираната информация, декларативно представена от 
Икономическия оператор и касаеща претендирания специфичен професионален опит 
на всеки един от предлаганите от него експерти за изпълнение на позициите, изброени 
по-горе, недвусмислено е видно следното: 

 (1) с оглед безспорния факт, че само една от посочените сгради по 
предназначението си е „жилищна“, предвид на това, че първият от обектите – 
поликлиниката в гр. Шабла,  като вид обект на сградното строителство е такъв на 
социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система за 
обслужване на населението в здравеопазването, със смисъла на понятието, дефиниран 
в § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ (правейки същият този обект неотносим и несъответен за 
доказване обсъждания специфичен опит на експертите), несъмнена по отношение на 
Комисията е липсата на доказано за всеки съответен експерт съответствие с 
условието придобития от него изискуем специфичен опит да е на поне 2 (два) 
изпълнени обекта, покриващи кумулативните условия, разписани от Възложителя в 
посочените по-горе части от Документацията по процедурата. 

(2) На следващо място и независимо от факта, че вторият от обсъжданите 
обекти съответства на изискването да е „жилищна сграда“, същият отново не може 
да бъде приет без резерви за съответстващ изцяло на условията на Възложителя по 
начин, че участието на обсъжданите експерти при изпълнението му да се приеме за 
изцяло съответно с горепосочените минимални изисквания, относими за всяка от 
експертните позиции. Същото се дължи на факта, че Участникът е „пропуснал“ да 
предостави данни и информация, които Възложителят е определил в Указанията за 
участие като имащи не само съществено значение за удостоверяване на въпросния 
специфичен опит, но и като задължително необходимо съдържание на декларираните 
от Участниците в процедурата факти и обстоятелства. 

Конкретните изисквания, които Комисията счита, че не са спазени от страна 
на Икономическия оператор се изразяват в следното: 

В пояснението, следващо минималните изисквания, одобрени от Възложителя 
в шестте поредни точки на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, 
наименовано „Доказване“, в максимална степен ясно и разбираемо е обяснено, че „При 
подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 
поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, ................, 
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като предостави данни и информация относно: ……… (6) специфичен професионален 
опит - индивидуализация на строежите, изпълняваните на тях дейности и 
конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, 
предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 
Установимо по несъмнен и недвусмислен начин от дословно направеното по-горе 

цитиране на данните, представени от Участника и относими към „търсения“ специфичен 
опит на всеки от обсъжданите негови експерти, е обстоятелството, че по отношение на този 
от изброените обекти (попадащ в определението за жилищна сграда) не е представена 
никаква относима, ясна и релевантна информация досежно конкретния вид 
строителни интервенции, осъществявани на посочената сграда. 

Поради тази именно липса на прецизност в детайлите, за настоящия помощен 
орган остава категорично невъзможно да направи обективна и безпристрастна 
преценка доколко на тези обекти са изпълнявани интервенции (респ. при тях е 
участвал и всеки съответен експерт), които са за: изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване, както и дали въпросните строителни интервенции касаят и вътрешните 
сградни инсталации, каквото именно е минималното изискване, поставено от 
Възложителя като условие за допустимост в процедурата по отношение на всяка 
една от обсъжданите експертни позиции. 

 

(3) Едновременно с посоченото, неясен е и конкретния акт, с който 
единствения „сходен“ обект е въведен в експлоатация (при все, че в одобреното от 
Възложителя изискване е поставено условие същите да са минимум два), който 
пропуск поставя под съмнение наличието на доказване съответствие с условието 
всеки обект, посредством изпълнението на който се доказва специфичния опит на 
експертите да е изпълнен, т.е., такъв, който не само е завършен, но за него е издаден и 
съответен акт за установяване годността за приемането и ползването му. 

 
9. По отношение на лицето, предложено за експерт по част „Електро“ –Иван 

Василев, освен липса на доказаност досежно изискуемия му специфичен опит (мотивите за 
което си заключение Комисията изложи в предходната точка), от направения анализ на 
вписаната в ЕЕДОП информация, относима към професионалната компетентност 
(професионална квалификация и професионален опит) на експерта, се установява липса на 
съответствие и с останалите две минимални изисквания, одобрени за целите на 
настоящето възлагане, аргументите за което заключение на настоящия помощен орган се 
изразяват в следното: 

 

(1) В отговор на условието за придобита от предлагания експерт пофесионална 
квалификация, в релевантното поле на обсъждания ЕЕДОП е посочено, че г-н Василев има 
висше образование, с придобита специалност „електроинженер“ от ВТУ „Тодор 
Каблешков“, гр. София.  

Разгледана по същество, така представената информация само формално и частично 
съответства на поставените от Възложителя минимални прагове за допустимост, разписани 
по идентичен начин както в текста на б. „а“, т. 2.4., на Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „а“ от 
Указанията за участие в процедурата, но по причина на това, че в нея липсват данни 
както за придобитата от г-н Василев образователно-квалификационна степен, 
признатата му професионална квалификация, така и за притежаваната от лицето 
диплома/друг еквивалентен документ за придобито образование, респ. уникалния номер 
и дата на издаване на този документ, Комисията намира, че от страна на Участника 
не е съобразено и не е изпълнено условието, разписано в указателния текст на т. (3) 
от пояснението, следващо съдържателната част на т. 5.2. в Раздел III от 
Указанията за участие. 
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Съобразно визираното изискване „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за технически и 
професионални способности, ................ като предостави данни и информация 
относно…………………(3) професионалната квалификация на експертите, съгласно 
информацията, съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за 
придобито образование - номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, 
издало дипломата; професионалната квалификация, записана в дипломата; образование 
- вид образование/образователно-квалификационна степен и специалност“.  

Логично следствие от некоректността и непълнотата в предоставяната 
информация е и заключението на настоящия помощен орган, според което е не само 
неприемливо, но и недопустимо спрямо останалите Участници да се толерира 
подобно неточно изпълнение на поставените от Възложителя изисквания като се 
кредитира достоверността на посочената в тях непълна и невъзможна за проверка 
информация. 

 

(2) На следващо място, при направената от нея проверка досежно съответствието на 
обсъждания експерт с второто от изискванията, утвърдени от Възложителя спрямо 
експертната позиция, за заемането на която е предложен инж. Василев и което би следвало 
да касае придобития от лицето професионален опит по признатата му специалност, 
Комисията установи, че в разглежданото поле на ЕЕДОП е посочена единствено следната 
изключително оскъдна информация:  

„Професионален опит 5 години, на трудов договор в „Парсек груп“ ЕООД“,  

без каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на място и конкретен 
период в изпълнение от страна на експерта на определена, ясно посочена 
професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност 
и/или изпълнявани функции, или други аналогични данни, които са определящи за 
общия професионален опит на експерта по посочената негова специалност – 
„електроинженер“. 

Липсата на конкретна информация за точните периоди/дати, в които 
експертът е влагал ресурс за упражняване на признатата му специалност, която 
информация безспорно е с определящо значение за обективната и правилна преценка 
на Комисията както досежно допустимостта на експерта, така и на самия 
Участник, е пропуск, който несъмнено обуславя несъответствието на инж. Василев с 
второто от минималните изисквания за позицията на Експерт по част „Електро“, 
разписано както в Раздел III.1.3., т. 2.4., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така също 
и в Раздел III, т. 5.2.4., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, съобразно 
което за предлагания експерт трябва да е доказано, че е придобил минимум 3 (три) 
години професионален опит по признатата му специалност. 

Тук е мястото да се обърне внимание и на факта, че Възложителят, в утвърдените от 
него условия по процедурата е изискал доказване на определен брой години опит, 
съобразявайки което, настоящият помощен орган застъпва становище, че за целите на 
обективната преценка относно съответствието и на инж. Василев с обсъжданото 
минимално изискване, относимо към експертната позиция, за която е предложен, е 
необходимо да се представи детайлна информация както за вида на дейностите, 
изпълнявани от него до датата на подаване на офертата, така също и за конкретния 
им период на изпълнение - от съответната дата, месец, година до съответната дата, 
месец и година, за да може да бъде обективно и без необходимост от тълкуване 
преценено дали сбора от тези периоди, сумарно отговаря на изисквания период на 
придобит професионален опит, относим за обсъждания експерт. 

В заключение следва да се посочи, че изискването за детайлно и в пълнота 
разписване на посочените данни и информация, относими към професионалния опит 
не само на този, но и на всички експерти, предлагани като част от инженерния 
състав на Участника е обективирано в съдържанието на т. (5) от пояснението, 
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наименовано „Доказване“ и следващо текстовете на т. 5.2. в Раздел III от Указанията 
за участие. Съобразно визираното условие „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си с така поставеното минимално изискване за технически и 
професионални способности, ....................... като предостави данни и информация 
относно: ......................... (5) общ професионален опит – конкретен период в изпълнение 
на съответната професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), 
заемана длъжност или изпълнявани функции, работодател“. 

 
10. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, разписано в 

Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично отразено и в текста на 
Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, по отношение на 
предложения експерт за изпълнение функциите на „Отговорник/специалист по контрола 
на качеството“ – Пламен Лозев, Участникът се е позовал на следните данни и 
информация, относими към допълнителната професионална квалификация на лицето: 
„Удостоверение №00096/24.01.2018 г. за Контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството от „Строителна квалификация” ЕАД“  

Така представената информация, по мнение на Комисията е непълна и неточна, 
предвид видния пропуск на Участника да посочи срока на валидност на документа. 

Липсата на визираната информация е условие, препятстващо възможността на 
настоящия помощен орган за пълна и достоверна преценка доколко е спазено визираното 
минимално изискване, съобразно което притежавания от експерта документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството 
на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ, трябва да е валиден към датата на 
подаване на офертата. 

 
Друг, установен от Комисията пропуск в декларираните в полето на т. 6, Раздел 

„В“ в част IV на разглеждания ЕЕДОП данни, относими към г-н Лозев се изразява в 
липсата на доказано съответствие на експерта и с минимално то изискване за 
придобит от него конкретен специфичен опит, съответстващ на експертната 
позиция, за изпълнението на която е определен, а именно: опит в осъществяването на 
контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
вътрешните им (сградни) инсталации. 

Конкретната, предоставена в ЕЕДОП информация, относима към специфичния опит 
на лицето, се изразява в следното: 

 „Обект, на който е изпълнявал длъжността „Експерт по контрол на 
качеството”:  

- Обект 1: „Повишаване на енергийната ефективност в Поликлиника – гр.Шабла, 
община Шабла”; обемът на извършените основни дейности включва изпълнение на 
енергоспестяващи мерки (ЕСМ), включително и задължителни съпътстващи СМР, 
необходими за цялостното изпълнение.  

- Обект 2: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на община Димитровград с 12 
обособени позиции, в частта й за обособена позиция 2: сграда с административен адрес: 
гр. Димитровград, ул. „Стефан Стамболов” бл. №8. Обектът представлява 
високоетажна многофамилна жилищна сграда с 8 жилищни етажи и сутерен под тях, на 
която са въведени мерки за енергийна ефективност с включени съпътстващи дейности, 
както и обновяване на стълбищните клетки. Състои се от 2 секции – една секция с два 
входа и втора - с три входа.  
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От така направения дословен цитат на отразената от Икономическия 
оператор информация, недвусмислена за Комисията е възможността за доказване 
специфичен опит на инж. Лозев единствено в осъществяването на дейности като 
Експерт по контрола на качеството при изпълнението на строително-монтажни 
работи по основно обновяване конкретно само на 1 (един) обект, съответстващ на 
поставеното от Възложителя изискване да е  жилищна сграда. 

 
Обективни предпоставки и основания за така формирания от нея извод, Комисията 

на първо място намира в изнесените от самия Икономически оператор данни, цитирани 
дословно по-горе, от които недвусмислено е видно, че единствено втората от двете 
сгради – тази, находяща се на ул. „Стефан Стамболов“ бл. 8 в гр. Димитровград 
отговаря на одобреното от Възложителя условие за допустимост, касаещо 
предназначението ѝ, а именно: жилищна.  

 

Другият посочен обект (както вече Комисията имаше възможност да посочи в т. 
8 по-горе): поликлиниката в гр. Шабла, съобразно дефиницията, съдържаща се в § 5, т. 
75 от ДР на ЗУТ е обект на социалната инфраструктура – сграда, публична 
собственост, формираща система за обслужване на населението в здравеопазването. 

С цел пълнота и обоснованост на излаганите от него мотиви, настоящият 
помощен орган намира за необходимо отново да посочи, че „жилищна сграда“ (в 
изграждането/новото строителство и/или преустройството и/или основния ремонт 
и/или реконструкцията и/или основното обновяване на които, Възложителят е изискал да 
е доказаният опит на експерта за целите на настоящето възлагане), съгласно 
определението, нормативно регламентирано в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ е 
сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече 
жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ“. 

 

На следващо място, недоказаността на изискуемия специфичен опит на 
експерта се дължи и на това, че дори и по отношение на втория от обсъжданите 
обекти (многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Димитровград, 
ул. „Стефан Стамболов” бл. №8) Участникът за пореден път е „пропуснал“ да 
предостави данни и информация, които Възложителят е определил в Указанията за 
участие като имащи не само съществено значение за удостоверяване на въпросния 
специфичен опит, но и като задължително необходимо съдържание на декларираните 
от Участниците в процедурата факти и обстоятелства. 

Конкретните изисквания, които Комисията счита, че не са спазени от страна 
на Икономическия оператор се изразяват в следното: 

В пояснението, следващо минималните изисквания, одобрени от Възложителя 
в шестте поредни точки на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, 
наименовано „Доказване“, в максимална степен ясно и разбираемо е обяснено, че „При 
подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 
поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само 
посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, 
Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, като предостави 
данни и информация относно: ……… (6) специфичен професионален опит - 
индивидуализация на строежите, изпълняваните на тях дейности и конкретните 
актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 
обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности“. 

 

Установимо по несъмнен и недвусмислен начин от дословно направеното по-
горе цитиране на данните, представени от Участника и относими към опита на 
предложения от него експерт, е обстоятелството, че по отношение на втория от 
двата обекта (попадащ в определението за жилищна сграда) не е представена никаква 
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относима, ясна и релевантна информация за конкретния вид строителни 
интервенции, осъществявани на посочената сграда, при изпълнението на които 
експертът би следвало да е изпълнявал функции по контрола на качеството. 

Поради тази именно липса на прецизност в детайлите, за настоящият 
помощен орган остава неясно дали изпълняваните на обекта дейности касаят 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, каквото изискване е поставено от Възложителя както в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата.  

Едновременно с посоченото, неясен е и конкретния акт, с който единствения 
„сходен“ обект е въведен в експлоатация (при все, че в одобреното от Възложителя 
изискване е поставено условие същите да са минимум два). 

Тази поредна липса на предоставена релевантна информация, Комисията 
намира за друг пропуск, не по-малко съществен от предходно обсъдените, който на 
самостоятелно основание предпоставя за нея невъзможност за обективна и 
безпристрастна преценка съответства ли инж. Лозев на поставеното от 
Възложителя условие за допустимост, относимо към обсъжданата експертна 
позиция, а именно: определеният за заемането ѝ експерт да има опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта, т.е., такива, които са не само 
завършени, но за тях е издаден и съответен акт за установяване годността за 
приемането и ползването им. 

 
11. Аналогичен на първия от пропуските, обсъден за предходния експерт е и този, 

констатиран от Комисията в съдържателната част на информацията, обективирана в Част 
IV, Раздел „В“, т. 6 на разглеждания ЕЕДОП и относима към лицето, определено за 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве – Елена Чакърова. 

По отношение на специфичните изисквания, поставени от Възложителя и следващи 
от посочената експертна позиция, в разглежданото поле на ЕЕДОП е представена следната 
информация за притежавано от експерта Удостоверение, индивидуализирано по следния 
начин: „Удостоверение №00022/24.01.2018 г. за завършен курс за Длъжностно лице за 
контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно 
изискванията на наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г., издадено от „Строителна 
квалификация”ЕАД, без обаче да е посочен периода на валидност на въпросното 
Удостоверение.  

Предвид установеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията приема за непълна, респ. и недостатъчна за 
доказване на минималното изискване одобрено от Възложителя в текста на Раздел 
III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в Раздел III, 
т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия 

абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2018/S 
246-562690 от 21.12.2018 г. (ОВЕС, бр. 246 от 21.12.2018 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 
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Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 2 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 
3. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
4. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в 

Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно 
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на 
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва 
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо настоящия Участник.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече 
от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 
от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
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преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
5. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствие на Участника с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано в Раздел 
III.1.1., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 (2) от Указанията за 
участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на представяния от него 
нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна индивидуализация на 
конкретно притежаваното от него Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС, 
включително като посочи срока му на валидност, съобразно контролния талон, 
издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като неразделна част от 
Удостоверението. 

 
6. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, целейки с това си изискване законосъобразно провеждане на процедурата, 
Комисията указва на Участника да представи доказателства от които да е видно, че 
валидността на притежаваната от него задължителна застраховка „Професионална 
отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му на строител, със стойност на 
застрахователната сума, съответстваща и покриваща минималния праг, съобразно чл. 5, ал. 
2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 
и строителството е удължена, или е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП (на основание настоящия Протокол). 

 
7. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, изпълнени през последните пет години, считано от датата 
на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с 
дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция 
№2), както и за безспорност при доказване от негова страна на съответствието си с този от 
критериите за подбор за технически и професионални способности, Икономическият 
оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП ясни, конкретни и несъмнени данни за 
изпълнени от него не по – малко от два обекта, покриващи въпросното изискване за 
„сходност“, с всички кумулативно изискуеми дейности, изпълнени на всеки един от 
посочените от Дружеството обекти. 

Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи безспорни 
доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП,  издадени от 
трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че „Парсек 
груп“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) дейности с предмет, идентичен или сходен с 
този на поръчката, в частта ѝ на обособена позиция №2, а именно: „СМР/СРР - 
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изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи (всеки 
отделен от изпълнените обекти) кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации“. 

 
8. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“, т. 2.2., б. „б“; т. 2.4., б. „в“ и т. 2.6., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“, 
т. 5.2.2., б. „б“; т. 5.2.4., б. „в“ и т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, Участникът следва да представи за всеки един от следните, предложени 
от него експерти от инженерно-техническия му състав, определен за изпълнение на 
строителството по обособена позиция №2, а именно: 

- „Ръководител обект“ – инж. Захари Зоров; 

- „Технически ръководител“ – Петя Петкова; 

- „Експерт по част „Електро“ – инж. Иван Василев и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Елена Чакърова, 

 безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит 
при осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложен, на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, с 
ясно и недвусмислено индивидуализиране на конкретния/ните акт/ове, с който/които 
е разрешено ползването на всяка от посочените сгради (въведени са в експлоатация). 

При представянето на изискуемата информация в новия си ЕЕДОП, 
Участникът следа да отчете и изложените по-горе аргументи на Комисията, че 
сградата на поликлиниката (бидейки обект на социалната инфраструктура, 
формираща система за обслужване на населението в здравеопазването), не е 
съответна, по причина на това, че ясно поставеното от Възложителя изискване е 
придобитият от всеки отделен експерт специфичен опит да е на жилищни сгради, 
със смисъла на понятието, въведен с дефиницията, съдържаща се в текста на § 5, т. 
29 от ДР на ЗУТ. 

 
9. На основание изтъкнатите от нея аргументи, обективирани в т. 9 на констативната 

част по-горе, както и с цел доказване наличието на съответствие с изискванията на 
Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в Раздел III.1.3., т. 2.4., 
б. „а“ и б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в текста на Раздел III, т. 
5.2.4., б. „а“ и б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от 
правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи за предложения от 
него експерт по част „Електро“ – инж. Иван Василев: 

(1) заверено копие на притежаваната от лицето диплома за придобито висше 
образование, издадена от ВТУ „Тодор Каблешков“ (съобразно отразяванията, 
съдържащи се в обсъдения в констативната част ЕЕДОП), с личащи уникален номер, 
дата и година на издаването ѝ, от който документ да са видни притежаваните от г-н 
Василев образователно-квалификационна степен и професионална квалификация; 

(2) в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на изискания му нов 
ЕЕДОП да представи данни и информация, различни от, или допълващи вече 
заявените в разгледаната по-горе аналогична декларация (ЕЕДОП), доказващи по 
безспорен начин придобит от лицето минимум 3 години професионален опит по 
признатата му специалност – „електроинженер“, индивидуализирайки 
местоработата, конкретните периоди в изпълнение на съответна професионална 
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дейност (от конкретни дата, месец, година до конкретни дата, месец, година), 
заемана длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други 
аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на експерта по 
притежаваната от него специалност с посочената професионална насоченост. 

 
10. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на 

Участника на съответствие на предложения от него експерт „Отговорник/специалист по 
контрола на качеството“ – инж. Пламен Лозев с одобрените и влезли в сила изисквания 
на Възложителя, разписани в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.5., 
б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ и б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на 
процедурата, изисква от Участника да представи: 

(1) заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от г-н Лозев курс за осъществяване контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите 
в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ; 

(2) в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на изискания от 
Икономическия оператор нов ЕЕДОП следва да бъдат вписани данни и информация, 
различни от или допълващи вече заявените в разгледаната по-горе аналогична 
декларация (ЕЕДОП), доказващи по безспорен начин придобит от лицето опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации. 

Едновременно, с цел коректност и достоверност на предоставяната от него 
информация, Участникът следва да впише и ясни и точни данни и информация 
относно конкретните актове, с които е разрешено ползването/въведени са в 
експлоатация поне две жилищни сгради, при строителството на които инж. Лозев е 
осъществявал функции, следващи от позицията на Отговорник/специалист по 
контрола на качеството. 

 
11. За  да бъде доказано изпълнение и съответствие от страна на предложения 

експерт за позицията „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Елена 
Чакърова с одобреното от Възложителя минимално изискване, обективирано в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично съдържащо се и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 
от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да 
представи заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от г-жа Чакърова курс на обучение за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по 
реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.). 

 

 
 
18. „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-

158/22.01.2019 г. за обособена позиция №1 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
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1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 
от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан 
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1. 

В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в 
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания 
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща 
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  

С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  

Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да 
представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му с използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на 
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата 
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на 
Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение 
за вписване на въпросната информация в поле първо на Част I от представяния от него 
ЕЕДОП. 

 
2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
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процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 

 
4. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че Участникът не е съобразил и не е 
спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на действащите, 
както към датата на откриване на процедурата, така и към датата на подаване на офертата 
разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е 
указал следното:  

 

(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (лицето/лицата по чл. 54, 
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ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, ал. 1 - ал. 3 от ППЗОП): 2.1.1.1. е 
осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на 
хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, престъпление против трудовите права на 
гражданите по чл. 172 от НК, престъпление против младежта по чл. 192а от НК, 
престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК, престъпление против 
стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в 
организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и престъпление против околната 
среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, освен ако е/са реабилитирано/и; 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 

 
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник е налице някое от следните 

обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване, предвидени в 
националното законодателство е именно и причината на стр. 24 от Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с троен знак за привличане на 
вниманието, да постави следното пояснение, съобразно което: „!!! Липсата, спрямо 
Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 
256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за 
изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“/„Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка (в 
зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от 
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез попълване на 
приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването 
на Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП“. 
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(3) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в 
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.  

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон. 

2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на 
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на Част III, 
Раздел „Г“ от ЕЕДОП“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими 
за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и 
съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените 
позиции подава оферта“. 

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 
54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 
2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе, Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се 
представя в Word формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), 
Участникът трябва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, 
Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 
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- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от този от  
Участниците, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в 
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 
от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните 
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
посочените условия за лично състояние. 

 
5. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1., т. 1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 3 (1) от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна 
регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), 
поддържан от Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен регистър 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен, и при условията на взаимно 
признаване), за изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на 
възлагане с настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №1), в т. 1 на 
Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, Участникът е направил позоваване на Централния 
професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за изпълнение на 
обекти от различни групи и категории, включително и такива от първа група, строежи 
от трета до пета категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 019504. 

Липсва обаче яснота по отношение срока на валидност на посочения 
удостоверителен документ, съобразно придружаващия го контролен талон, издаден 
на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС. 

 
6. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2.1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2.1. 
от Указанията за участие, Участникът е декларирал в т. 5 на Раздел „Б“ от Част IV на 
разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална отговорност в 
строителството“. 

Конкретно посочени са както номера на застрахователната полица, 
застрахователната институция, издала визирания документ, така и стойносттта на 
застрахователната сума като общ лимит на отговорността на Дружеството, съответстваща и 
покриваща минималния праг, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда 
за задължително застраховане в проектирането и строителството.  

Видно обаче от декларирания срок на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника – 12.03.2019 г., същата е била валидна към датата на подаване 
на оферта, но към датата на приключване изготвянето на настоящия протокол, 
посоченият документ не създава валидно застрахователно правоотношение. 
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7. Независимо от задължението, следващо от императивната разпоредба на чл. 101, 
ал. 5 от ЗОП за доказване от негова страна на съответствие с едно от минималните 
изисквания за технически и професионални способности, одобрено от Възложителя като 
критерий за подбор и оповестено в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от 
Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.1. от 
Указанията за участие, а именно: през предходните 5 (пет) години, считано от датата на 
подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която е подадена офертата 
му и по-конкретно: строителни дейности по изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации, в 
полето на т. 1а) в Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, Участникът не е направил позоваване 
на нито една, конкретно индивидуализирана строителна дейност, която да бъде 
приета за изпълнена от него в релевантния за настоящето възлагане период – 
визираното поле на разглеждания ЕЕДОП, в което би следвало да е представен списък 
на изпълнените от Дружеството „сходни“ с настоящата поръчка дейности, е 
напълно празно. 

 

Представянето на празен списък и липсата на посочване на изискуемите данни 
и информация, Комисията приема за равнозначно на липсваща декларация, досежно 
съответствието на Участника с конкретно обсъжданото минимално изискване, 
поставено и като критерий за подбор в настоящата процедура.  

От друга страна непредставянето на въпросната, относима към 
допустимостта на Икономическия оператор информация, респ., липсата на 
конкретно идентифицирани като изпълнени от него сходни или идентични 
строителни дейности (в съответствие с изведената от Възложителя и цитирана по-
горе дефиниция, определяща „търсената“ сходност), води до обоснованото заключение, 
че Участникът няма/не е придобил технически и професионални способности в 
изпълнение на строителни дейности по предмета на възлагане, респ. не съответства на 
минималното изискване, въведено от Възложителя като критерий за подбор в 
посочените по-горе части на Документацият (Раздел III.1.3. „Изисквано минимално 
ниво“, т. 1 от Обявлението за поръчка, разписано по идентичен начин и в Раздел III, 
т. 5.1. от Указанията за участие). 

 
8. В приложимото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП, 

представен от Стопанския субект, е направено представяне на професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
на отделните пет лица, сочени като експерти от инженерно – техническия състав, определен 
от Дружеството за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане с обособена позиция 
№1, за която е подадена офертата му. 

В резултат от направения от нея прочит на информацията, вписана в обсъжданото 
поле на разглеждания ЕЕДОП, Комисията констатира, че по отношение на нито един от 
предлаганите от него експерти, определени за позициите на: 

- „Ръководител обект“ – инж. Живко Димитров; 

- „Технически ръководител“ – Пенка Трифонова; 

- Експерт по част „ОВК“ – инж. Ралица Стоенчева; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Сашо Динов и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Цветомир Цветков, 

Участникът не е посочил никакви  релевантни данни, посредством които да 
може да се приеме, че всеки съответен от тях, в зависимост от експертната 
позиция, за която е предложен, е придобил специфичен опит в съответното му 
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качество на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, каквито именно са 
одобрените от Възложителя и задължителни по силата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП 
минимални изисквания, обективирани по напълно идентичен начин както в 
текстовете на Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“ т. 2.2., б. „б“; т. 2.3., б. „в“; т. 2.5., б. „б“ и 
т. 2.6., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“, т. 
5.2.2., б. „б“; т. 5.2.3., б. „в“; т. 5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие 
в процедурата. 

 
9. За предложения като част от квалифицирания инженерно-технически състав на 

„ТЕС кънстракшън груп“ ЕООД експерт по част „ОВК“ –  Ралица Стоенчева, в т. 6 на 
Раздел „В“ от Част IV на обсъждания ЕЕДОП, Участникът декларативно е представил 
следната информация, относима към придобитата от лицето професионална квалификация:  

„Висше образование, степен магистър, специалност „Топлотехника“, 
професионална квалификация – магистър инженер; диплома №………*, издадена от 
Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив – Технически факултет“. 

При направената от нея проверка досежно съответствието на обсъждания експерт с 
второто от изискванията, утвърдени от Възложителя спрямо експертната позиция, за 
заемането на която е предложена инж. Стоенчева и касаещо придобит от лицето 
професионален опит по признатата ѝ специалност, Комисията установи, че в 
разглежданото поле на ЕЕДОП е посочена единствено следната изключително оскъдна 
информация:  

„Професионален опит 4 години“,  

без каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на място и конкретен 
период (от конкретна дата до конкретна дата) в изпълнение от страна на експерта 
на определена, ясно посочена професионална дейност, заемана длъжност и/или 
изпълнявани функции, работодател/възложител, или други аналогични данни, които 
са определящи за общия професионален опит на експерта по посочената негова 
специалност – „топлотехника“. 

Липсата на конкретна информация за точните периоди/дати, в които е 
влагала ресурс за упражняване на признатата ѝ специалност, която информация 
безспорно е с определящо значение за обективната и правилна преценка на Комисията 
както досежно допустимостта на експерта, така и на самия Участник, е пропуск, 
който несъмнено обуславя несъответствието на инж. Стоенчева с второто от 
минималните изисквания за позицията на Експерт по част „ОВК“, разписано както в 
Раздел III.1.3., т. 2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така също и в Раздел III, т. 
5.2.3., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, съобразно което за предлагания 
експерт трябва да е доказано, че е придобил минимум 3 (три) години професионален 
опит по признатата ѝ специалност. 

Основавайки се на обстоятелството, че в утвърдените от него условия по 
процедурата, Възложителят е изискал доказване на определен брой години опит, 
настоящият помощен орган застъпва становище, че за целите на обективната преценка 
относно съответствието на инж. Стоенчева с обсъжданото минимално изискване, 
относимо към експертната позиция, за която е предложена, е необходимо да се 
представи детайлна информация както за вида на дейностите, изпълнявани от нея до 
датата на подаване на офертата, така също и за конкретния им период на 
изпълнение - от съответната дата, месец, година до съответната дата, месец и 
година, за да може да бъде обективно и без необходимост от тълкуване преценено 
дали сбора от тези периоди, сумарно отговаря на изисквания период на придобит 
професионален опит, относим за обсъждания експерт. 
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10. Освен пропуска, обсъден в т. 8 по-горе, настоящият помощен орган установи, че 
по отношение на определеното от Участника лице за заемане на експертната позиция на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Сашо Динов, не са представени 
достатъчно данни, способстващи за приемане по безусловен начин, че същият отговаря и 
на друго от утвърдените от Възложителя специфични минимални изисквания за 
въпросната експертна позиция, а именно: да притежава „валиден към датата на 
подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за 
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ“. 

По отношение на така поставеното за целите на процедурата изискване, в 
разглежданото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е направено позоваване на 
конкретен документ, описан относително ясно по следния начин:  

„Удостоверение №03590/11.05.2018 г. за завършен курс за контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност“.  

Фактът, че липсва деклариране досежно срока на валидност на въпросното 
Удостоверение, на което следва да се основава съответствието на експерта, 
обосновава извода на Комисията, че е препятствана възможността ѝ за 
безпристрастна и обективна преценка отговаря ли г-н Динов на изискванията, 
поставени от Възложителя като критерий за подбор и допустимост в текста на 
Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от Обявлението за поръчка, еднозначно отразено и в  
Раздел III, т. 5.2.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

От друга страна пък, предвид липсата на персонификация на 
организацията/институцията – издател на документа, е невъзможна и 
проверимостта на така декларираните данни. 

 
11. За доказване съответствие с минималното изискване за допълнителна 

професионална квалификация, поставено от Възложителя и следващо от експертната 
позиция на „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“, за изпълнението на 
която е предложен Цветомир Цветков, в обсъжданото поле на ЕЕДОП е направена 
следната индивидуализация на притежаван от него документ: 

„Удостоверение №03561/11.05.2018 г. за завършен курс за Длъжностно лице за 
контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно 
изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г., издадено от „Строителна 
квалификация”ЕАД“. 

Видно от посоченото, релевантна информация по отношение на срока на 
валидност на въпросното Удостоверение на експерта, в ЕЕДОП на Участника не е 
представена. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията също (освен пропуска, обсъден в т. 8 по 
отношение специфичния опит на лицето) приема за непълна и недостатъчна за 
доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от Възложителя в 
текста на Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
разписано и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за участие, за: притежаван от 
г-н Цветков валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.). 
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Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия 

абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2018/S 
246-562690 от 21.12.2018 г. (ОВЕС, бр. 246 от 21.12.2018 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562690-2018:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 884356 от 
21.12.2018 г. 

 
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 2 от 

констативната част по-горе, Участникът следва коректно и обективно вярно да попълни 
Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че наличието 
на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно основание 
представлява предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор от участие в 
процедурата. 

 
3. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
4. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в 

Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно 
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на 
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва 
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо настоящия Участник.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече 
от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 
от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  
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-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
5. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствие на Участника с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано в Раздел 
III.1.1., т. 1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 (1) от Указанията за 
участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на представяния от него 
нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна индивидуализация на 
конкретно притежаваното от него Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС, 
включително като посочи срока му на валидност, съобразно контролния талон, 
издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като неразделна част от 
Удостоверението. 

 
6. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, целейки с това си изискване законосъобразно провеждане на процедурата, 
Комисията указва на Участника да представи доказателство/а, от което/които да е 
видно, че валидността на притежаваната от него задължителна застраховка 
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му на строител, 
със стойност на застрахователната сума, съответстваща и покриваща минималния праг, 
съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството е удължена, или е сключил нова 
застраховка, валидна към датата на представяне на изисквания му нов ЕЕДОП (на 
основание настоящия Протокол). 

 
7. Отчитайки констатациите на Комисията, обективирани в т. 7 на констативната 

част по-горе, съобразно които Участникът не е доказал придобити от него технически и 
професионални способности в изпълнението през последните пет години, считано от 
датата на подаване на офертата на строителни дейности с предмет, идентичен или 
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сходен с предмета на обособена позиция №1, в хипотеза, че държи да бъде допуснат до 
следващия етап на процедурата, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор следва да впише в полето на Част IV, Раздел „В“, т. 1а) 
точни, конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него не по – малко от  2 (две) 
строителни дейности, за изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство 
и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради, всяка от които включваща кумулативно следните 
дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации. 

За всяко, посочено като изпълнено от него строителство, Икономическият оператор 
следва да предостави данни и информация относно: (1) строителните работи 
(СМР/СРР), които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, 
чрез посочване на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции; (2) лицето, 
получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на 
изпълнените строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението 
на строителните дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, 
ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора, с 
ясно посочване на конкретния документ).  

 
Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, 

предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи безспорни 
доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП,  издадени от 
трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че „Тес 
Кънстракшън груп“ ЕООД е изпълнило всеки един от обектите, описани в 
представяния от него списък на изпълнени „сходни“ строителни дейности.  

 
8. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“, т. 2.2., б. „б“; т. 2.3., б. „в“; т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.1., б. 
„в“, т. 5.2.2., б. „б“; т. 5.2.3., б. „в“; т. 5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, Участникът следва да представи за всеки един от предложените 
от него експерти от инженерно-техническия му състав, определен за изпълнение на 
строителството по обособена позиция №1 безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от 
всяко отделно лице специфичен опит при осъществяването на съответните, 
съобразно конкретната му експертна позиция дейности, а именно: 

- за Ръководител обект – инж. Живко Димитров - опит като ръководител на 
екип или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации; 

- за Технически ръководител – Пенка Трифонова - опит като технически 
ръководител на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации; 

- за Експерт по част „ОВК“ – инж. Ралица Стоенчева – опит в извършване на 
дейности по част „ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации; 
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- за Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Сашо Динов - опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им (сградни) инсталации; 

- за Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Цветомир 
Цветков - опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 
изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации. 

 
Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (6) 

от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
всеки отделен експерт следва да се направи ясно и недвусмислено индивидуализиране 
на конкретния/ните акт/ове, с който/които е разрешено ползването/въведен е в 
експлоатация всеки отделен обект – жилищна сграда (минимум две), при 
строителството на която съответното лице е изпълнявало функциите на 
експертната позиция, за която е предложено. 

 
9. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 9 на констативната 

част по-горе, както и с цел доказване наличието на съответствие с изискването на 
Възложителя, оповестено в Раздел III.1.3., т. 2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в текста на Раздел III, т. 5.2.3., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата, както и относимите към него пояснения и указания, Участникът следва (ведно 
с изисканите му в предходната точка данни и информация) да представи за предложения 
от него експерт по част „ОВК“ – инж. Ралица Стоенчева безспорни данни и 
информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобит от експерта минимум 3 години професионален опит по признатата ѝ 
специалност – „топлотехника“, индивидуализирайки местоработата, конкретните 
периоди (от конкретна дата до конкретна дата) в изпълнение на съответна 
професионална дейност, заемана длъжност и/или изпълнявани функции, 
работодател/възложител, или други аналогични данни, които са определящи за общия 
професионален опит на експерта по притежаваната от нея специалност с 
посочената професионална насоченост. 

 
10. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за Участниците 

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел III.1.3., т. 2.5., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, а също и в Раздел III, т. 5.2.5., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
доказателство/а, че предложения в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ експерт, а именно: Сашо Динов, 
притежава валиден документ - Удостоверение/Сертификат за преминат курс за 
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ. 

От така представяното/ните доказателство/а следва да са видни и: датата на 
издаване, срока на валидност на документа, неговия предметен обхват и издалата го 
институция/организация. 
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11. По отношение на експерт „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве – Цветомир Цветков, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, 
ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията изисква 
от Участника да представи заверено копие на валиден документ - 
Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за преминат от експерта 
курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда 
на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при 
работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), посредством който да бъде 
удостоверено по несъмнен начин съответствието на г-н Цветков с минималното 
изискване, оповестено в текста на Раздел III.1.3., т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за 
поръчка, разписано със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

 

На основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, Комисията изисква в срок 
до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия Протокол, всеки от 
Участниците да представи нов ЕЕДОП като съобрази и отрази индивидуализираните по-
горе по отношение на него конкретни забележки и указания на Комисията. 

Изисканите документи следва да бъдат представени с придружително писмо в 
Деловодството на Район Младост – СО, на адрес: гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 
1, във вид, съгласно изискванията на Документацията за участие. 

Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 
куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и като съобразят крайния срок за 
постъпване на документите при Възложителя.  

 
 
КОМИСИЯ: 
 
Председател: Снежана Вълкадинова - ....................................................... 

        (п)  
      заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Членове:       
 
1. Кристина Гергинова - ......................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
2. Христина Михайлова – ...............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
3. Мария Владимирова – ..............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
4. Албена Цанова – ........................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
5. Михаил Праматаров - .....................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
6. Мария Недялкова – ................................................ 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 


