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

Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от ЗОП, с 
предмет: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на 

територията на Район Младост, Столична община“ по пет 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 процедура Публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Строително-
монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на 

територията на Район Младост, Столична община“ по пет обособени позиции, с цел 
констатиране съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя 
 
 
Днес, 25.06.2019 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-РД92-18/25.06.2019 г. на Възложителя, за 
провеждане на процедура Публично състезание по реда на Глава 25та от ЗОП за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и строително-ремонтни 
работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район 
Младост, Столична община“, по пет обособени позиции: обособена позиция №1: 
„Укрепителни и ремонтно-възстановителни работи на сградата на 131во СУ „Акад. 
Климент А. Тимирязев“, находяща се в УПИ I - за училище, кв. 8, м. „Южна градска 
територия 2ра част“ по плана на гр. София“, обособена позиция №2: „Подмяна на 
отоплителната инсталация на 82ро ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII - 
за училище, кв. 46, квартал „Горубляне“, Район Младост“, обособена позиция №3: 
„Ремонт на покрива, отводняване и ремонт на тротоара около сградата на ДГ №17 
„Мечо Пух”, находяща се в УПИ-ІІ, кв. 15, м. „Южна градска територия - 2ра част”, 
ж.к. „Младост 1“, Район Младост, гр. София“, обособена позиция №4: „Ремонт на 
покрива на сградата на 10то СУ „Теодор Траянов“, находящо се в ж.к. „Младост 1“, ул. 
„Методи Андонов“ № 1“ и обособена позиция №5: „Частичен ремонт на покрива на 
сградата на 189та ДГ „Сто усмивки“, находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто 
усмивки“ № 4, до бл. 67“, открита с Решение № РМЛ19-РД93-1 от 03.06.2019 г. на ВрИД 
Кмет на Район Младост. 

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

състав: 
 
Председател:  Мария Владимирова – Началник отдел „ИКС“ в администрацията на 

Район Младост 
 
Членове:       
1. инж. Александър Йотов – главен експерт „ИИБ“ в администрацията на Район 

Младост; 

2. Ренета Кисова – старши юрисконсулт в администрацията на Район Младост; 

3. Ваня Дилкова – главен счетоводител на Район Младост; 

4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 
Всички горепосочени редовни членове на Комисията присъстват на провежданото 

открито заседание, което предпоставя наличието на кворум и мнозинство за приемане на 
валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя.  
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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. 1 от 
ППЗОП, присъства: 

- Ваня Здравкова Стойкова – упълномощен представител на „Консорциум 
Техноком“ ДЗЗД. 

 

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 присъстващия представител на един от 
Участниците в процедурата, го запозна със съдържанието на Заповед № РМЛ19-РД92-
18/25.06.2019 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 
Обявлението за поръчка краен срок – 17:00 ч. на 24.06.2019 г., а именно: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. №, дата и час на 

подаване 
Обособена 

позиция 

1. 
„КЛАС БОЙЧЕВ“ ЕООД 

гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх 
Евтимий“ №116, офис 10 

№ РМЛ19-ТД26-1039(2) 
от 24.06.2019 г., подадена 

в 12:22 ч. 
№2 

2. 
„СЕТАТЕХ“ ЕООД, 

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

№ РМЛ19-ТД26-1039(3) 
от 24.06.2019 г., подадена 

в 12:30 ч. 
№2 

3. 
„БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД, 

гр. София, район „Изгрев“, ул. „Фредерик 
Жолио Кюри“ №16, бл. 155, ет. 1  

№ РМЛ19-ТД26-1039(4) 
от 24.06.2019 г., подадена 

в 12:55 ч. 
№2 

4. 
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, 

гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ №129 

№ РМЛ19-ТД26-1039(5) 
от 24.06.2019 г., подадена 

в 13:05 ч. 
№2 

5. 
„КОЗИРОГ – 95“ ЕООД,  

гр. Самоков, ул. „Христо Максимов“ №7 

№ РМЛ19-ТД26-1039(6) 
от 24.06.2019 г., подадена 

в 13:46 ч. 
№4 

6. 
„БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД,  

гр. София, район „Подуяне“, бул. „Владимир 
Вазов“ № 90, вх. А, ет. 2, ап. 4  

№ РМЛ19-ТД26-1039(7) 
от 24.06.2019 г., подадена 

в 14:15 ч. 
№3 

7. 
„ЯНКУЛОВСКИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД 

гр. София, бул. „Т. Александров“ №133, ет. 2, 
ателие 4  

№ РМЛ19-ТД26-1039(8) 
от 24.06.2019 г., подадена 

в 14:34 ч. 
№3 

8. 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД 

гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Николай 
Коперник“ № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8 

№ РМЛ19-ТД26-1039(9) 
от 24.06.2019 г., подадена 

в 15:15 ч. 
№1 

9. 
„БИЛДКОМ – БГ“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Акад. Борис Стефанов” №20, 
№ РМЛ19-ТД26-1039(10) 
от 24.06.2019 г., подадена 

№4 
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ет. 6, офис 13  в 15:27 ч. 

10. 
„ПРОПАРКЕТ“ ЕООД, 

Гр. София, ул. „Стоян Едрев“ №1А 

№ РМЛ19-ТД26-1039(11) 
от 24.06.2019 г., подадена 

в 16:10 ч. 
№1 

11. 
„ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД,  

гр. София, ул. „Илиенско шосе“ №8  

№ РМЛ19-ТД26-1039(12) 
от 24.06.2019 г., подадена 

в 16:37 ч. 
№4 

 

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 описаните 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-ТД26-1039(2) от 24.06.2019 г., подадена от „КЛАС 

БОЙЧЕВ“ ЕООД за обособена позиция №2  
 

Първото, извършено от Комисията действие след като Председателят ѝ отвори 
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 „Клас Бойчев“ 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 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 присъстващия 
представител на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД да подпише Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 
офертата на конкуретния му Участник, който отказа да се възползва от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
2. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(3) от 24.06.2019 г., подадена от „СЕТАТЕХ“ 

ЕООД за обособена позиция №2 
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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 членовете на помощния орган 
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 присъстващия 
представител на конкурентния Участник („Консорциум Техноком“ ДЗЗД) да подпише 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, който отказа да се възползва от тази възможност, предоставена му, 
съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП. 

 
 
3. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(4) от 24.06.2019 г., подадена от 

„БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД за обособена позиция №2 
 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

комплектуването на офертата, направено от страна на „Булстрой холд“ ЕООД и 
установяване наличие 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 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 извършване на посочените нейни действия, Комисията покани и присъстващия 
представител на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД да подпише Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 
отказа да се възползва от така предоставената му с нормата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
възможност.    

 
 
4. Оферта с вх. №РМЛ19-ТД26-1039(5) от 24.06.2019 г., подадена от 

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД за обособена позиция №2 
 

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 
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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 присъстващия 
представител на конкурентния Участник „Консорциум Техноком“ ДЗЗД да подпише 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, който не се възползва от тази си правна възможност. 

 
 
5. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(6) от 24.06.2019 г., подадена от „КОЗИРОГ 

– 95“ ЕООД за обособена позиция №4 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

офертата, представена от този от Участниците и установяване наличие 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 от ППЗОП 
оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 
офертата на „Козирог - 95“ ЕООД. 

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 присъстващия 
представител на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД да подпише Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 
офертата на конкуретния му Участник, който отказа да се възползва от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
6. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(7) от 24.06.2019 г., подадена от „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД за обособена позиция №3 
 

Първото извършено от Комисията действие след като Председателят ѝ отвори 
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 Дружеството 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 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. 

Представителят на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, след отправена му покана от 
страна на Комисията, не се възползва от предоставяната му с разпоредбата на чл. 54, ал. 5 
от ППЗОП възможност също да подпише Техническото и Ценовото предложения на 
конкурентния му Участник. 
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7. Оферта с вх. №РМЛ19-ТД26-1039(8) от 24.06.2019 г., подадена от 
„ЯНКУЛОВСКИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД за обособена позиция №3 

 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

офертата от страна на Участника и установяване наличие 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 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 описаните действия, Комисията покани и присъстващия 
представител на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД да подпише Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 
офертата на конкуретния му Участник, който отказа да се възползва от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
8. Оферта с вх. №РМЛ19-ТД26-1039(9) от 24.06.2019 г., подадена от 

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД за обособена позиция №1  
 

Първото извършено от Комисията действие след като Председателят ѝ отвори 
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 Обединението 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 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. 

 
 
9. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(10) от 24.06.2019 г., подадена от 

„БИЛДКОМ – БГ“ ЕООД за обособена позиция №4 
 

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 
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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 описаните действия, Комисията покани и присъстващия 
представител на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД да подпише Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 
офертата на конкуретния му Участник, който отказа да се възползва от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
10. Оферта с вх. №РМЛ19-ТД26-1039(11) от 24.06.2019 г., подадена от 

„ПРОПАРКЕТ“ ЕООД за обособена позиция №1 
 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

комплектуването на офертата, направено от страна на „Пропаркет“ ЕООД и установяване 
наличие 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 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 по-горе нейни действия, Комисията покани и 
присъстващия представител на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД да подпише Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния му Участник, който отказа да се възползва от тази, 
предоставена му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
11. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(12) от 24.06.2019 г., подадена от „ТЕХНО - 

ЕНЕРДЖИ“ ООД за обособена позиция №4 
 

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 описаните действия, Комисията покани и присъстващия 
представител на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД да подпише Техническото предложение, 
приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от 
документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 
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офертата на конкуретния му Участник, който отказа да се възползва от тази, предоставена 
му, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 

С извършване на гореописаните действия, в 12:20 ч. приключи публичната част от 
работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието, като покани присъстващия 
представител на Участник в процедурата да напусне 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, както и за пълнотата и редовността на представените 
документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за участие в 
процедурата, въз основа на което установи следното: 

 
 
1. „КЛАС БОЙЧЕВ“ ЕООД – оферта с вх. №РМЛ19-ТД26-1039(2) от 24.06.2019 

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. 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. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 
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 (и в частност, в частта ѝ на обособена позиция 
№2), в първото поле 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 първа група, строежи от втора 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 
014087. Посочено е също така, че притежаваният от Дружеството удостоверителен 
документ е със срок на валидност до 30.09.2019 г.  

Вписана е и конкретна връзка (линк) към публично оповестената информация по 
партидата на Дружеството 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 № 1075 от 05.10.2017 г., „Клас 
Бойчев“ 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 - 
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строежи от втора до пета категория, само че за удостоверяване верността на това 
обстоятелство, на строителя е издадено Удостоверение с №I - TV 017750. 

 
2. Във второто поле на Раздел А „Годност“ от Част IV на представения в офертата 

ЕЕДОП, е даден положителен отговор, като Икономическият оператор е декларирал, че 
е вписан в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, 
посочени в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС. 

Въпреки тази си коректност, на въпроса дали посочената информация е достъпна 
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС, Икономическият оператор е 
отбелязал отговор „не“, което волеизявление по същество е некоректно и води до 
непълнота в декларираните от него данни, предвид на това, че във въпросното поле трябва 
да се впише конкретния, уникален за Дружеството единен идентификационен код, с който 
то е вписано в ТРРЮЛНЦ, поддържан от Агенция по вписванията (съответния търговски 
регистър в държавата членка на установяване). 

 
3. В списъка, представен от него в първото поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, 

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 на 4 (четири) 
договора, конкретно индивидуализирани с техния регистрационен номер и дата на 
сключване, всеки от които относим към отделен обект, сочен за изпълнен от Дружеството 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: 

3.1. 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 №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: 

 
3.1.1. Първото, декларирано като изпълнено от „Клас Бойчев”  ЕООД „сходно“ с 

предмета на обособена позиция №2 строителство, включва: „Проектиране и изпълнение на 
основен ремонт на отоплителна инсталация на съдебна палата гр. Търговище“, по 
отношение изпълнението на което е направено подробно индивидуализиране на 
конкретните, осъществени от Дружеството строителни интервенции. Посочен е и 
конкретния акт, с който е установена годността за приемане на обекта. 

 

Отчитайки вида на посочения строеж, на който е изпълняван визирания основен 
ремонт, Комисията намира, че така индивидуализирания обект на строителство – 
съдебна палата (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 – основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или 
основно обновяване на обществени сгради от социалната инфраструктура с 
образователно предназначение, предвид обстоятелството, че „съдебната палата“, 
независимо, че по вид също е обект на социалната инфраструктура по смисъла на § 5, 
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т. 75 от ДР на ЗУТ, реално е обществена сграда с административно (формираща 
система за обслужване на населението в администрацията на държавната власт), а 
не с образователно предназначение. 

 
3.1.2. Посоченият под №2 строителен обект, Комисията също квалифицира 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 обект на 
социалната инфраструктура с образователно предназначение, а такъв за 
спомагателно обслужване на сграда за престой и поддържане на превозни средства.  

Обективна предпоставка за така направеното от нея заключение, Комисията намира 
в следните, декларирани от Участника данни, относно предмета на изпълнените от него 
строителни дейности, а именно: „Проектиране и изграждане на локални отоплителни 
инсталации на природен газ на 4 броя ремонтни халета в Локомотивно депо Горна 
Оряховица, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. 

Видно от дословно цитираната информация, разписана от Участника в относимото 
за това поле на неговия ЕЕДОП, изпълнените от Дружеството 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. 

 
3.2. Що се касае до останалите два, декларирани от Участника като изпълнени от 

него обекта, който попадат в обхвата на многократно цитираното по-горе условие да са 
обекти на социалната инфраструктура с образователно предназначение, настоящият 
помощен орган констатира, че по отношение на втория от тях, на който Дружеството е 
изпълнило дейности по подмяна на тръбна мрежа и радиатори в три сгради, собственост на 
Медицински университет, гр. Пловдив, е направено позоваване на три протокола за 
приемане на действително извършени работи, всичките съставени на дата 13.11.2019 
г.  

Отчитайки обстоятелството, че офертата за участие в настоящата 
процедура е депозирана от „Клас Бойчев“ ЕООД в деловодството на Район Младост – 
СО на 24.06.2019 г., Комисията счита, че позоваването на бъдещи, подлежащи на 
издаване на 13.11.2019 г. документи, с които евентуално би се удостоверило 
завършването на конкретни, изпълнявани от Стопанския субект дейности, по 
същество представлява основаване съответствието на Икономическия оператор с 
обсъжданото изискване за технически и професионални способности на 
несъществуващи документи, които не могат и е недопустимо да бъдат приемани за 
годни доказателствени средства по отношение на поставеното от Възложителя 
минимално изискване. 

Липсата на релевантна и съответстваща на изискванията за допустимост 
информация, от която по недвусмислен начин да се удостоверява, че изпълнението на 
посочените строителни дейности действително е завършено и същите са приети от 
Възложителя им, предпоставя и крайното заключение на Комисията, че от страна на 
Икономическия оператор не е доказано съответствие с изискването, разписано от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 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/съответната 
обособена позиция, за изпълнението на която участва. 

Това си заключение, Комисията основава на ясно поставеното от Възложителя 
трето пояснение, следващо визираната т. 5.1. на Раздел III от Указанията за 
участие, съобразно което „дейностите (строителството) се считат за „изпълнени”, 
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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 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“. 

 

4. В релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е вписал доста лаконични и лишени от детайлност и конкретика 
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: 

- „Технически ръководител“ – инж. Кънчо Генов; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Стоян Бойчев и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ (определян като 
„специалист по безопасност и охрана на труда“) – Павлина Георгиева, 

 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 основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или 
основно обновяване на обществени сгради от социалната инфраструктура с 
образователно предназначение, условията за които са утвърдени от Възложителя, 
публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „б“; т. 2.5., б. „б“ и т. 
2.6., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.2.1., 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, 
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 тримата, индивидуализирани по-
горе експерти, Участникът е направил позоваване на четири 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). 

Представянето на всеки от посочените четири обекта обаче, не само, че е направено 
крайно „телеграфно“ и неясно по следния начин: „БДЖ „Пътнически превози“, Окръжен 
съд Търговище, ТУ Габрово, МУ Пловдив“, но в съдържанието му не се установява 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 заемали позиции съответно като „ТР“, „отговорник по контрола на 
качеството“ и „длъжностно лице по безопасност и здраве“.  

Предвид установеното, Комисията счита, че липсват достатъчно безспорни и 
недвусмислени данни, от които да почерпи информация за това: 

- дали поне два от изброените обекти са обществени сгради от социалната 
инфраструктура с образователно предназначение; 
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- 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 основен и/или текущ ремонт и/или 
реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване; 

- какъв е конкретния обхват на изпълнените от всяко отделно от посочените 
лица експертни дейности. 

 

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 и 
изпълняваните на тях дейности. 

 

5. Прочита и анализа на данните, вписани в разгледаното и в предходната точка поле 
второ 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 „ОВК” – инж. Нели Димитрова, по 
безусловен и недвусмислен начин може да се заключи, че и за нея 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. 2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2.3., 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 следните данни, 
относими към „търсения“ специфичен опит на този от експертите му и които данни се 
ограничават до следното: „експерт на обекти: БДЖ Пътнически превози, Окръжен съд 
Търговище, ТУ Габрово, МУ Пловдив“. 

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. Димитрова отговаря на обсъжданото 
минимално изискване за професионална компетентност (и в частност – специфичен 
опит като критерий за технически и професионални способности), а именно: да е 
придобила опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или 
преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради от социалната 
инфраструктура с образователно предназначение. 

Това ѝ заключение се дължи на обстоятелството, че от неясното посочване 
„експерт на обекти ……“ трудно би могло да бъде определено отношението именно 
на инж. Димитрова към изпълнението на въпросните обекти и преди всичко, дали 
това отношение се изразява в осъществяването конкретно на дейности по част 
„ОВК“ 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 
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ниво/а“, т. 2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел 
III, т. 5.2.3., б. „в“ от Указанията за участие. 

Недоказаността на съответствие със същото това изискване следва не само 
от липсата на референция в какво свое качество инж. Димитрова е била експерт и 
какъв е бил обхвата на изпълняваните от нея дейности, но и от допуснатото за 
пореден път от страна на Участника „спестяване“ на информация досежно: 

- вида на изброените обекти и преди всичко, дали поне два от тях попадат в 
изискването за допустимост в настоящата процедура - да са обществени сгради от 
социалната инфраструктура с образователно предназначение; 

- конкретно изпълняваните на отделните обекти строителни дейности, респ. 
дали същите попадат в една или повече от категориите, поставени в разгледаното 
по-горе минимално изискване, а именно: да са за основен и/или текущ ремонт и/или 
реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване. 

 

6. За предложения експерт по част „Електро” – инж. Магдалена Харманджиева, 
в обсъденото и в предходните точки поле на Раздел „В“ от Част IV на разглеждания 
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: 

„Квалификация „електроинженер“, магистър, електроинженер, специалност 
„Електрически централи, мрежи и системи“, Диплома №………*, ТУ, гр. София, …1993 г. 
На длъжност „инженер, електрообзавеждане по трудов договор с Клас Бойчев ЕООД. 
Пета квал. група по безопасност при работа. Трудов стаж в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 
– 34 г. 11 м. на длъжност „инженер релейна защита, специалист към органа за контрол и 
др.“. Експерт по част „Електро“ на обекти Окръжен съд Търговище, МУ Пловдив“. 

 

След 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 минимални изисквания, 
касаещи: придобит от инж. Харманджиева професионален опит – както такъв по 
признатата ѝ специалност, сочена за „електроинженер“, така и изискуемия за 
целите на настоящето възлагане специфичен опит, определен конкретно за 
експертната позиция, за изпълнението на която е предложено 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  
общия професионалния опит на експерта, реално е невъзможно да се определи 
конкретния времеви период, в който тя е изпълнявала функции, присъщи на 
признатата ѝ специалност „електроинженер – електрически централи, мрежи и 
системи“, с оглед следното: 

- видно от декларацията, съдържаща се в ЕЕДОП на „Клас Бойчев“ ЕООД, инж. 
Харманджиева е полагала 34 г. и 11 м. труд, работейки в „ТЕЦ Марица Изток – 2“ 
ЕАД, заемайки различни и неясно колко на брой длъжности (предвид направеното 
неокончателно изброяване, завършващо с „и др.“). От така отразената в ЕЕДОП 
декларация, Комисията счита, че е недвусмислено видна невъзможността ѝ за 
обективна преценка доколко изпълняваните от лицето дейности са по придобитата ѝ 
специалност с посочената професионална насоченост, придобита от нея през 1993 г. 
(при все, че длъжността „специалист към органа за контрол“ не е в сферата на 
компетентност на електроинженерната специалност), а още по-малко, какъв е 
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конкретния времеви диапазон в общия период от 34 г. и 11 м., в който експерта е 
придобила професионален опит по признатата ѝ конкретна нейна специалност; 

- що се касае до твърдението, че инж. Харманджиева е „на длъжност „инженер, 
електрообзавеждане“ по трудов договор с Клас Бойчев ЕООД“, без каквото и да е, дори и 
минимално индивидуализиране на конкретен период (от конкретна дата до конкретна 
дата) в изпълнение от страна на експерта на определената, ясно посочена длъжност, 
или други аналогични данни, които са определящи за общия професионален опит на 
експерта по посочената нейна специалност – „електроинженер“, Комисията отново 
е препятствана във възможността си да прецени дали за експерта е доказано 
съответствие с обсъжданото минимално изискване за придобит определен брой 
години професионален опит по признатата ѝ специалност. 

Липсата на конкретна информация за точните периоди/дати, в които 
експертът 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. 
Харманджиева 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 ѝ 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 на инж. Харманджиева 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. 

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, 
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 – посочване на конкретен/ни 
период/и в изпълнение на съответна професионална дейност (от конкретна дата до 
конкретна дата), заемана длъжност или изпълнявани функции, работодател“. 

 
(2) На второ място, цитираната по-горе информация за специфичния опит на 

експерта, съдържаща крайно лаконичното индикиране на две сгради - Окръжен съд 
Търговище и МУ-Пловдив, при изпълнението на които се твърди, че инж. 
Харманджиева е била експерт по част „Електро“, обосновава мнението на 
настоящия помощен орган, че същата за пореден път е крайно недостатъчна, за да 
създаде каквато и да е, а още по-малко - безспорна увереност, че лицето отговаря и на 
другото от минималните изисквания за професионална компетентност, поставено 
като част от критерия за технически и професионални способности, а именно: 
придобит от нея специфичен опит в извършване на дейности по част „Електро“ на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или текущ ремонт и/или 
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реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради 
от социалната инфраструктура с образователно предназначение. 

Застъпвайки същите доводи и аргументи, както и спрямо неприемането за 
доказан специфичния опит на предходно обсъдените четирима експерти, по причина 
на това, че липсва посочване на вида на изброените обекти и конкретно 
изпълняваните на тях строителни дейности, настоящият помощен орган счита, че и 
спрямо инж. Харманджиева не е доказано, че е придобила опит като експерт по част 
„Електро“ при изпълнението на строителни интервенции конкретно на посочения 
вид обекти на сградното строителство (с образователно предназначение). 

 

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. 

 
7. Във второто 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 околната среда по 
Стандарт ISO 14001:2004, като е индивидуализирал същия посредством неговия уникален 
номер и предметен обхват. Индивидуализирана е и организацията – издател на визирания 
документ. Направена е и декларация, съобразно която валидността на обсъждания 
Сертификат е до 30.05.2020 г. 

 

Обсъждайки така представената ѝ информация и независимо от направеното 
от Икономическия оператор волеизявление, според което притежаваният от него 
Сертификат е с оставащ дълъг период на валидност (30.05.2020 г.), Комисията 
намира, че е нормативно ограничена във възможността да приеме за достоверна така 
направената от Участника декларация, по причина на това, че считано от 15.09.2018 
г. въпросният Стандарт, на който Участникът основава съответствието си с едно 
от минималните изисквания, поставено от Възложителя за целите на настоящата 
процедура, а именно ISO 14001:2004 е отменен и заменен със Стандарт ISO 14001:2015 
(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 и към датата на подаване на 
офертата му. 

 

 Целейки пълнота, обективност и максимална коректност на отразяваните от нея 
факти и обстоятелства, установени при прегледа на вписаните в ЕЕДОП данни от самия 
Участник, настоящият помощен орган намира, че тук е мястото да посочи, че в същото това 
поле на представената от него декларация, Икономическият оператор, отговаряйки 
положително на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава — членка на ЕС?“, е предоставил и конкретен линк до публично 
оповестена информация, която според него удостоверява верността на декларираните в 
ЕЕДОП обстоятелства. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, Комисията, следвайки посочената връзка установи, че същата препраща към 
Интернет страницата на „Клас Бойчев“ ЕООД (https://www.klas.bg/bg/), в подраздел 
„Сертификати“ от която е направено публикуване на множество, изадени в полза на 
Дружеството сертификати, грамоти и др. документи, всред които и следния документ: 

 



16 
 

 
 
Ясно видно от съдържанието на въпросния Сертификат, публично оповестен и 

достъпен на Интернет страницата на Участника (към който самият той е направил 
препращане в представения негов ЕЕДОП) е, че валидността на същия е до 15.09.2018 г. 
(в какъвто контекст беше и направения по-горе анализ на Комисията), а не, както е 
декларирал Икономическия оператор – до  30.05.2020 г. 

 

Предвид установеното, позоваването от страна на Участника на невалиден 
Сертификат за внедрена от него система за управление на околната среда, 
Комисията счита за недвусмислено видно неизпълнение на утвърденото, неоспорено и 
влязло в сила изискване на Възложителя, обективирано в Раздел VI.3., т. 4, във връзка с 
Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата, поставящо условието 
всеки един от Участниците, независимо за коя от петте обособени позиции участва, 
да има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на 
околна среда по Стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с предметен обхват в 
областта на сградното строителство, какъвто „еквивалент“ един Сертификат по 
отменен и недействащ Стандарт определено не е.   

 

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 е доказано по недвусмислен начин съответствието на „Клас Бойчев“ ЕООД 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 III.1.1. от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в 
първото поле на Раздел „А“ в Част IV от който, трябва да направи ясна 
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индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо 
вписването му в ЦПРС, а именно: №   I - TV 017750. 

 
2. С цел точно и коректно спазване на изискванията за попълване на ЕЕДОП, 

съдържащи се в пояснителните текстове от неговото съдържание, Участникът следва да 
отбележи в Част IV, Раздел „А“ положителен отговор на въпроса, касаещ достъпността на 
информацията относно вписването му в „съответния търговски регистър в държавата 
членка на установяване“, едновременно с което, в полето „код“ в същата част на 
представяния негов нов ЕЕДОП да попълни конкретния, уникален за Дружеството единен 
идентификационен код, с който е вписан в ТРРЮЛНЦ, поддържан от Агенция по 
вписванията (съответния търговски регистър в държавата членка на установяване). 

 
3.1. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че строителните дейности, посочени под №1 и №2 от списъка, съдържащ се в 
първото поле на Част IV, Раздел „В“ от представения ЕЕДОП и изпълнени от „Клас 
Бойчев“ ЕООД на следните обекти: (1) „Проектиране и изпълнение на основен ремонт на 
отоплителна инсталация на съдебна палата гр. Търговище“ и (2) „Проектиране и 
изграждане на локални отоплителни инсталации на природен газ на 4 броя ремонтни 
халета в Локомотивно депо Горна Оряховица“, 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 обсъжданите договори 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: СМР/СРР – основен и/или текущ ремонт 
и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради 
от социалната инфраструктура с образователно предназначение. 

 

*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 
СМР/СРР не са на обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно 
предназначение, Участникът би могъл 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. 

 
3.2. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, които е изпълнил в обхвата на посочения договор №4 с 
минималните изисквания за технически и професионални способности и в хипотеза, че 
Икономическият оператор продължава да се основава на същият този договор за 
допустимостта си в настоящата процедура, следва да представи в приложение към 
изискания му нов ЕЕДОП доказателствени документи, издадени от трети лица, от 
които Комисията да придобие безспорна увереност, че изпълняваните от „Клас 
Бойчев“ ЕООД строителни интервенции по подмяна на тръбна мрежа и радиатори в 
три сгради, собственост на Медицински университет, гр. Пловдив са завършени, 
предадени и приети от Възложителя им преди датата на подаване на офертата на 
Дружеството -  24.06.2019 г.   

 

Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му в т. 3.1. и т. 3.2. по-горе, 
с новопредставяните от Участника данни, информация и доказателствени 
документи, следва по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Клас Бойчев“ 
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: основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или 
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преустройство и/или основно обновяване и то не на какви да е сгради, а конкретно на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение. 

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

в Раздел III.1.3., т. 2.1., 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. „б“; 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 експертите от инженерно-техническия му състав, предложени от него за 
изпълнение на позициите на: 

- „Технически ръководител“ – инж. Кънчо Генов; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Стоян Бойчев и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Павлина Георгиева, 
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 минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно 
обновяване на обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно 
предназначение. 

За целта, в относимото поле на Раздел „В“ от Част IV на представяния от 
него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да впише ясни, конкретни и 
релевантни данни по отношение на: 

- вида на обектите, при строителството на които са участвали експертите, 
които обекти, за да са относими за доказване специфичния опит на всяко от 
обсъжданите лица, трябва да са обществени сгради от социалната инфраструктура с 
образователно предназначение; 

- конкретно изпълняваните на посочените обекти строителни дейности; 

- конкретният обхват на изпълнените от всяко отделно от посочените лица 
експертни дейности. 

 

5. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за Участниците 
минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел III.1.3., т. 2.3., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 5.2.3., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, в новоизискания му ЕЕДОП, Участникът трябва да впише 
релевантни данни, от които по недвусмислен начин да бъде почерпена безспорна 
информация, че определеното от него лице за позицията на Експерт  по част „ОВК“ -  
инж. Нели Димитрова е придобила специфичен опит в извършване на дейности 
конкретно по част „ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или 
текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение, 
включително и като направи ясна индивидуализация на: 

- конкретния обхват на изпълнените от инж. Димитрова експертни дейности; 

- вида на обектите, при строителството на които е участвала експерт 
Димитрова които обекти (минимум два), за да са относими за доказване специфичния 
опит на лицето, трябва да са обществени сгради от социалната инфраструктура с 
образователно предназначение; 

- конкретно изпълняваните на посочените обекти строителни дейности. 
 

6. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 6 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 
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предложения от него експерт по част „Електро“ – инж. Магдалена Харманджиева 
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин придобит от експерта: 

(1) минимум 3 години професионален опит по признатата ѝ специалност – 
„електрически централи, мрежи и системи“, 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 нея 
специалност с посочената професионална насоченост; 

(2) специфичен опит в извършване на дейности по част „Електро“ на минимум 
2 (два) изпълнени обекта за основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или 
преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради от социалната 
инфраструктура с образователно предназначение, 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 по вид са обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно 
предназначение; 

- конкретните строителни интервенции, изпълнявани на посочените сгради, 
отговарящи на изискването да са с образователно предназначение, които интервенции 
следва да са една или повече от изрично посочените от Възложителя, а именно: 
основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно 
обновяване. 

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

професионални способности, одобрено от Възложителя в Раздел VI.3., т. 4, във връзка с 
Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, а така също и 
в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата, Участникът трябва да 
попълни във второто 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 разработена, 
внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по 
Стандарт ISO 14001:2015 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. 

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. 

 

 
 
2. „СЕТАТЕХ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(3) от 24.06.2019 г. от 

24.06.2019 г., подадена за обособена позиция №2 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 
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1. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми 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 конкретен уникален номер, срок на валидност и сертифицираща организация.  

Прави впечатление обаче, че вместо описание на предметния обхват на 
притежавания от него Сертификат, Участникът е вписал следния текст „с обхват в 
областта на сградното строителство“. 

Така направеното от Икономическия оператор посочване на „обхвата“ на 
сертификацията си, по същество представлява директно преповтаряне на минималното 
изискване, утвърдено от Възложителя и 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, но по никакъв начин не представя 
необходимата информация, изисквана за целите на доказване допустимостта на 
Дружеството. 

 

2. 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 уникалния му номер, 
период на валидност и издател документ, пропускайки обаче да посочи конкретния, 
пълен предметен обхват на притежавания от Дружеството Сертификат, предвид 
направеното от Дружеството ограничаване на обема предоставяна от наго 
информация единствено до транспонирането в текста на своя ЕЕДОП на 
минималното изискване по процедурата, правейки индикация, че притежавания от 
него документ е „в областта на сградното строителство“. 

 
*********************************************************************** 
 
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. С цел доказване пълно 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 представи нов ЕЕДОП, в първото поле на Част 
IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление“ от който, следва да попълни 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 цялостния му, пълен предметен обхват. 

Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и имайки преди всичко за цел законосъобразно 
провеждане на процедурата, 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 
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притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
по стандарт ISO 9001:2015. 

 
2. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид идентичността на 

констатацията на Комисията, досежно направената от „Сетатех“ ЕООД непълна 
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на 
околната среда по стандарт ISO 14001:2015, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор трябва да попълни в Част IV, Раздел Г „Схеми 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 цялостния му, пълен предметен обхват. 

Едновременно, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата и 
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 
14001:2015. 

 

 
 
3. „БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(4) от 

24.06.2019 г., подадена за обособена позиция №2 на настоящата обществена поръчка 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. Участникът, 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 е 
декларирал липсата спрямо него на националните основания за изключване, поставени от 
Възложителя, включително и следното:  

„По отношение на мен, както и по отношение на представляваното от мен 
Дружество - „Булстрой Холд“ ЕООД, декларирам следното:  

- не са налице по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 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)……..“. 

Липсва, обаче аналогична декларация, от която по несъмнен и недвусмислен 
начин да се установява, че спрямо самия Управител на „Булстрой Холд“ 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 разпоредбата 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, за членовете на неговите управителни и надзорни органи, 
съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или съгласно документите, 
удостоверяващи правосубектността му. Едновременно, чл. 40, ал. 1, 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 
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Указанията за участие в процедурата, Възложителят в дванадесет поредни точки също е 
конкретизирал правните субекти, които по силата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 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 се декларира, че за 
Управителя на „Булстрой Холд“ 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. 

 
2. Както Комисията отбеляза и в предходната своя констатация, 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, 
представляващото Участника лице 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 Участника, Комисията констатира, 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. 

В този именно контекст и с аналогично съдържание е и поставеното от Възложителя 
в Раздел III, т. 2.5.1. от Указанията за участие специфично национална основание за 
отстраняване, указващо на Участниците, че „не може да участва в обществената поръчка 
пряко или косвено и физическо или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от такова Дружество лица, 
включително и чрез граждански дружества/неперсонифицирани обединения, в които 
участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен 
при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

 

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 изложените в т. 1 на констативната част по-горе аргументи на 

Комисията, касаещи конкретните правни субекти, по отношение на които е приложима 
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нормата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, Участникът трябва да представи нов ЕЕДОП, в поле първо 
на дясната колона в Част III, Раздел „Г“ на който 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. 

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

спазване на изискването, утвърдено от Възложителя в Раздел III, т. 2.5.1. от Указанията за 
участие в процедурата, както и с цел установяване налице ли е или не спрямо Участника 
всяко отделно от основанията за отстраняване, следващи от императивната забрана на 
чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от 
представяния нов ЕЕДОП, задължително трябва да се декларира не само дали 
Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а и дали 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; 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 визираното по-горе основание за изключване, 
определено 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. „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(5) 

от 24.06.2019 г., депозирана за участие по 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 Част II, Раздел „А“, последно поле на представения от него еЕЕДОП, 

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

 

2. 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 на Раздел „В“ от 
Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил позоваване на 2 (два) 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 
отделните, изпълнени от него строително-монтажни работи, съответната им стойност, 
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мястото, периода на изпълнението им и съответния Възложител на всяко отделно 
строителство. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към 
всеки конкретен 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: 

2.1. По отношение на нито един от посочените като изпълнени от него строежи, 
Икономическият оператор не е представил данни за съответния за конкретния 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 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“. 

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. 

 
2.2. Досежно втория от вписаните в обсъжданото поле на ЕЕДОП договори, 

Икономическият оператор е декларирал изпълнени от него по възлагане на Община Бяла 
Слатина инженерингови дейности – работно проектиране, СМР и авторски надзор, във 
връзка с реконструкция и обновяване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и 
техните семейства, гр. Бяла Слатина, в което число: дейности по части „Архитектурна“, 
„Електро“, „ВиК“ и „ОВК“.  

Конкретизирани са съответно началната и крайна дата на изпълнение на описаните 
дейности, както и полученото за реализирането на обекта възнаграждение. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 54, ал. 13 от 
ППЗОП, Комисията извърши на самостоятелно основание проверка на заявените от 
Участника данни, посредством справка в публично оповестената информация по партидата 
на Възложителя – Община Бяла Слатина в Регистъра на обществените поръчки, в резултат 
от която установи следното: 

Видно от направеното от страна на Община Бяла Слатина обявяване в Регистъра на 
обществените поръчки на Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, с 
реф. № 00384-2018-0010 от 25.04.2019 г., изпълнението на дейностите по: „Инженеринг – 
работно проектиране, СМР и авторски надзор“ във връзка с реконструкция и обновяване на 
дневен център подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, град Бяла Слатина, 
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обект на интервенция по проект „Изграждане на дневен център за подкрепа на деца с 
увреждания и техните семейства“, е възложено с договор  № 75 от 16.07.2018 г. и 
осъществено от ДЗЗД „Ар Си Проект“, а не от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. 

Така установеният от Комисията факт, че сочения за изпълнен от Участника договор 
с горевизирания предмет, всъщност е реализиран от Дружество по ЗЗД „Ар Си Проект“ (и 
то без яснота дали в състава му участва „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД и ако „да“, какво е 
процентното му участие), е „пропуснат“ в декларацията на Икономическия оператор. 

Логично следствие от обсъждания „пропуск“ е и липсата на яснота доколко 
изброените, изпълнени в обхвата на строителството дейности, които по същността си са 
сходни с предмета на настоящето възлагане, са реализирани именно от „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД като евентуален партньор в Обединението, Изпълнител по договора. 

В заключение следва да се посочи и че е налице несъобразяване от страна на 
Икономическия оператор и с едно от условията, одобрено от Възложителя в петото 
пояснение след т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие в процедурата (стр. 31), според 
което „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“. 

 
3. В данните, вписани в относимото поле на Раздел „В“ в Част IV от ЕЕДОП по 

отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите, следващи 
от експертната позиция на Експерт по част „ОВК“ – инж. Петко Фърцов, 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 едно от минималните изисквания, утвърдено от Възложителя по 
напълно идентичен начин, както в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2.3., 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 Експерт по част „ОВК“, 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 3 
(три) години. 

 

Установимо от декларираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“ от 
ЕЕДОП данни за предложеното за Експерт по част „ОВК“ лице, е завършено от него в 
Технически университет – гр. София през 2007 г. висше образование, с професионална 
квалификация „машинен инженер“ и призната специалност „Топлотехника“, удостоверимо 
с конкретно посочена с уникалния ѝ номер и година на издаване, притежавана от лицето 
Диплома за висше образование. 

 

По отношение на професионалния опит на експерта, в същото поле на ЕЕДОП, е 
направено следното представяне на данни, цитирани дословно и буквално, а именно:  

„- 01.09.2006 г. – 21.03.2007 г. – специалист „ОВК“ – „Ай Ем Джи Инженеринг“ 
ООД“, или – 6 месеца и 21 дни придобит опит по специалността (бел. на Комисията); 

- 22.03.2007 г. – 01.05.2009 г. – Технически ръководител – „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД, направление „Газификация“, който период на придобит от 
експерта професионален опит по призната му специалност, изчислен от Комисията е 
в рамките 2 години, 1 месец и 8 дни; 
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- 01.05.2009 г. до момента – Технически ръководител – „Райкомерс Конструкшън“ 
ЕАД“, без каквато и да е референция досежно вида на обектите, респ. конкретните 
строителни интервенции, при изпълнението на които инж. Фърцов е осъществявал 
функциите на въпросната, заемана от него длъжност „Технически ръководител“ и 
преди всичко – относими ли са те към признатата му специалност „Топлотехника“. 

От дословно цитираните данни, декларирани от самия Икономически 
оператор, определящ се като настоящ работодател на обсъждания експерт и преди 
всичко, при елементарна калкулация на конкретно изписаните времеви периоди 
(изведени в общо цифрово изражение в съответния коментар на Комисията), в които 
инж. Фърчов е полагал труд, упражнявайки конкретно притежаваната от него 
специалност „Топлотехника“, е безспорно видно, че декларираният негов 
професионален опит по тази именно специалност сумарно е за период от 2 (две) 
години, 7 (седем) месеца и 29 (двадесет и девет) дни. 

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 и цитирано по-горе минимално изискване, което е и елемент от един 
от критериите за подбор и допустимост в настоящата процедура.   

 

Що се касае до следващите данни, представени със следното съдържание: 
„1. „Инженер „ОВК“ на обект „Извършване на строително-монтажни работи за 

обновяване на целодневна детска градина в гр. Цар Калоян – етапи 1 и 2“ и  

2. „Инженер „ОВК“ на обект „Инженеринг – работно проектиране, СМР и 
авторски надзор“ във връзка с реконструкция и обновяване на дневен център подкрепа на 
деца с увреждания и техните семейства, град Бяла Слатина, обект на интервенция по 
проект „Изграждане на дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 
семейства“, 

същите безспорно са релевантни спрямо придобития от експерта специфичен 
опит в изпълнение на дейности по част „ОВК“ на обекти от социалната 
инфраструктура с образователно предназначение, 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 Фърцов по придобитата от 
него специалност „Топлотехника“ за период от минимум 3 (три) години. 

 
4. По отношение на определеното от Участника лице за заемане на експертната 

позиция на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Снежина 
Божурска, не са представени достатъчно данни, способстващи за приемане по 
безусловен начин, че лицето отговаря на едно 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“. 

Във връзка с така поставеното за целите на процедурата изискване, в разглежданото 
поле от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е направено позоваване на конкретен документ, 
описан относително детайлно по следния начин:  

„Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и 
за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ - №00090/10.02.2017 г., издадено от „Строителна квалификация“ЕАД“.  

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 
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безпристрастна и обективна преценка отговаря ли г-жа Божурска 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. 

 

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. Икономическият оператор трябва да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 

нов ЕЕДОП, като коректно и точно да впише в последното поле на Част II, Раздел „А“ 
от документа необходимата индивидуализираща информация, относима към 
предмета и номера на обособената позиция, за изпълнението на която Дружеството 
е подало офертата си. 

 
2. 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 (в частта ѝ на обособена позиция №2), 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 ясно посочване на 
конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с който е установена 
годността за приемане на всеки отделен от двата, посочени от Икономическия 
оператор строежи, на изпълнението на които основава съответствието си с 
конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

От друга страна, бидейки задължен от нормата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, 
Икономическият оператор следва да се придържа и да изпълни условието, обективирано от 
Възложителя в петото пояснение, следващо минималното изискване на т. 5.1. от Раздел III 
на Указанията за участие, като за целта 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 №2 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, за които може да представи 
съответните доказателства. 

 
3. За доказване наличие на съответствие с минималното изискване на Възложителя, 

оповестено в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.3., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.2.3., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата, в относимото поле на новоизискания му ЕЕДОП 
Участникът следва да представи за предложения от него Експерт по част „ОВК“ – инж. 
Петко Фърцов безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето минимум 3 (три) години опит в 
упражняване на признатата му специалност – „Топлотехника“. 

 
4. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за спазване от  

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. 
Снежина Божурска, притежава валиден документ - Удостоверение/Сертификат за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
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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. 

Въпросните данни, релевантни за съответствието на експерта с обсъжданото 
минимално изискване, следва да бъдат отразени и в относимото за целта поле на 
Част IV, Раздел „В“ в новопредставяния от Дружеството ЕЕДОП. 

 

 
 
5. „КОЗИРОГ – 95“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(6) от 24.06.2019 г., 

подадена за обособена позиция №4 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
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. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 
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 №4, за изпълнението на която е подадена офертата, в 
първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, Участникът 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. Направена е и абстрактна 
декларация със следното съдържание: „ЦПРС, с валидност до 30.09.2019 г.“. 

Липсва всякаква яснота по отношение на конкретния номер на притежавания 
от Дружеството удостоверителен документ. Не са посочени и никакви данни, 
относими към неговия обхват  - групата и категорията строежи, които „Козирог - 
95“ ЕООД има право да изпълнява. 

Обсъждайки така установените пропуски, Комисията счита, че те по 
съществото си предпоставят установеното неизпълнение не само на визираното по-
горе изискване от Документацията, но и на указанието на Възложителя, поставено 
като пояснение след т. 3 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 
критерите 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 
(индивидуализират се: 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). 
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2. 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“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4. от 
Указанията за участие, Участникът е декларирал в относимото поле на Раздел „Б“ от Част 
IV на разглеждания ЕЕДОП, че притежава изискуемата задължителна застраховка 
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени обаче са само застрахователната институция, издала визирания 
документ, както 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. 

Липсва дори и минимална информация досежно: (1) уникалния номер на 
издадената в полза на Дружеството застрахователна полица, както и (2) качеството, 
в което Икономическият оператор е застраховал своята професионална отговорност – 
проектант, или строител, или Консултант, или лице, упражняващо строителен 
надзор. 

Едновременно с установеното, видно  от декларирания срок на действие на 
застраховката, покриваща отговорността на Участника – 15.03.2019 г., същата е била 
невалидна и не е създавала валидно застрахователно правоотношение към датата на 
подаване на оферта от „Козирог – 95“ ЕООД – 24.06.2019 г. 

 
3. В списъка, представен в Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, имащ за цел доказване 

опита на Дружеството в изпълнението на сходни с предмета на възлагане по обособена 
позиция №4 строителни дейности, Участникът се е позовал на 4 (четири) 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: 

 
3.1. Изпълняваните от Дружеството строителни дейности, посочени под №2, №3 и 

№4, са на обекти, които не могат да бъдат определени като „сходни“ с предмета на 
обособена позиция №4, 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, според които: 
 
3.1.1. Второто, декларирано като изпълнено от „Козирог - 95”  ЕООД „сходно“ с 

предмета на обособена позиция №4 строителство, включва: „Извършване на ремонтни и 
строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите 
на Министерския съвет, София, бул. „Дондуков“ №1, ул. „Сердика“ № 6-8 и ул. „Йоаким 
Кърчовски“ № 1“. 

Отчитайки посочения вид на строежите, в които са изпълнявани изброените 
строителни интервенции, Комисията намира, че така индивидуализираните обекти на 
строителство – апартаменти и административни сгради на Министерски съвет 
(респ. и дейностите, изпълнени на тях) не могат да бъдат квалифицирани като 
„сходни“ с предмета на обособената позиция №4, съобразно разписаната от 
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Възложителя дефиниция за сходност, а именно: изпълнение на СМР/СРР – основен и/или 
текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение, 
предвид обстоятелството, че апартаментите по вид са жилищни сгради по смисъла 
на §5, т. 29 от ДР на ЗУТ, а административните сгради на държавната 
администрация, независимо, че са обществени сгради на социалната инфраструктура, 
не са с образователно предназначение.   

 
3.1.2. Посочените общо като дейност №3 строителни обекти са аналогични като 

вид на вторите, описани 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 №4, по причина на това, че по вид не са обществени 
сгради с образователно предназначение, а отново са обекти, предназначени за 
административно обслужване.  

Обективна предпоставка за така направеното от него заключение, настоящият 
помощен орган намира в следните, декларирани от Участника данни, досежно предмета на 
изпълнените от него строителни интервенции, които са: „Рехабилитация на три 
едноетажни сгради (хидрофорни помещения) за използване като офиси“ на Софийска 
вода“ ЕАД. 

 
3.1.3. Описаните под №4 строителни дейности от списъка в обсъждания ЕЕДОП 

също са с предмет на възлагане и обект на строителна интервенция, 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, по причина на това, че като предмет на изпълнените от 
него строителни интервенции в обхвата на въпросния договор №4, Участникът е посочил 
„Смяна на покривна хидроизолация на спецводоочистка и санитарно-битов блок от 
спецкорпус-3 - „АЕЦ – Козлодуй“ЕАД“, които обекти - спецводоочистка и санитарно-
битов блок, очевидно не са обществени сгради от социалната инфраструктура с 
образователно предназначение. 

 

3.2. Що се касае до единствения, деклариран от Участника като изпълнен от него 
обект (поставен под №1), който попада в обхвата на многократно цитираното по-горе 
условие да е обществена сграда с образователно предназначение, настоящият помощен 
орган констатира, че по отношение на същия - ОДЗ № 151 в гр. София, са посочени почти 
всички изискуеми данни, а именно: Възложителят на строежа, отделните, изпълнени от 
„Козирог - 95“ ЕООД дейности, тяхната стойност и период на реализация, 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. (4) в текста му, в резултат от което 
несъобразяване с него, не е индивидуализиран конкретния акт – било то Констативен 
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 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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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, 
индикирано и по-горе - 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).  

 

Следствие от направените по-горе костатации 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 „Козирог - 95“ ЕООД, 
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/ съответната обособена позиция, за изпълнението на 
която участва, а именно: „СМР/СРР – основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция 
и/или преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради от социалната 
инфраструктура с образователно предназначение“.   

 
4. Неясно защо (при все, че Възложителят, в генерирания от него еЕЕДОП е 

отбелязал единствено поле „образователна и професионална квалификация“), в две от 
полетата („технически лица или органи, които ще извършат строителството“ и  
„образователна и професионална квалификация“) на Част IV, Раздел „В“ от обсъждания 
ЕЕДОП, е направен опит за представяне на професионалната компетентност (със смисъла 
на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на отделните три лица, 
сочени като експерти от инженерно – техническия състав, определен от Дружеството за 
изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане с обособена позиция №4, за която е 
подадена офертата му. 

В резултат от направения от нея прочит на крайно неструктурираната, смислово 
неподредена, едновременно с което 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 (определяна от 
Икономическия оператор по следния начин: „предвидено – изпълняващ функция ..…“), 
а именно: 

- „Технически ръководител“ – инж. Иван Стойков,  

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Снежана 
Димитрова и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“) – инж. Добрин 
Дерелиев, 
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има специфичен опит в съответното му качество (съобразно експертната 
позиция, за която е определен) на минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или 
текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение, 
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. „б“, 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. „б“, т. 5.2.5., б. „б“ и т. 
5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 

С цел пълнота, обективност и всеобхватност при излагането на установените от нея 
факти, Комисията намира за необходимо да посочи, че всред вписаните в ЕЕДОП данни, 
касаещи профисионалния опит на всички персонифицирани по-горе експерти, липсва 
каквато и да е информация, реферираща към изискуемия специфичен опит на 
изброените експерти. 

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 всеки 
отделен от обсъжданите експерти 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 предложените от Участника лица, е и обоснования по-горе 
неин извод за неизпълнение на част от минималните изисквания за допустимост в 
процедурата. 

Така установеният пропуск, формира на следващо място и извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на обсъдените по-горе условия, 
утвърдени от Възложителя в ясно посочените части от Документацията, но е 
допуснато несъобразяване и с изискването, обективирано в пояснението, следващо т. 
5.2. в Раздел III от Указанията за участие и наименовано „Доказване“, 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“ от ЕЕДОП, като 
предостави данни и информация относно: ……… (6) специфичен професионален опит - 
индивидуализация на строежите и изпълняваните на тях дейности, предмета и 
обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности. 

 
5. Основавайки се на извършения от нея преглед и анализ на данните, относими към 

допълнителната професионална квалификация на лицето, предложено за изпълнение на 
функциите и отговорностите на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – 
инж. Снежана Димитрова, Комисията счита, че същите не удостоверяват по 
недвусмислен начин, че експертът отговаря и на друго (освен това, обсъдено в т. 4 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“ от ЕЕДОП е направено абстрактно посочване, 
съобразно което, експертът притежава „Удостоверения №899/12.06.2014 г., 
№715/17.06.2015 г., №943/17.06.2016 г. №786/09.06.2017 г. и №973-1/18.06.2018 г. – „Лот 
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консулт“ ЕООД“, като е пояснено, че същите са за „контрол върху качеството за 
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществуващите изисквания на безопасност“. 

Недвусмислено видно от направения дословен цитат на съдържащия се в 
ЕЕДОП запис е, че в така направената от Участника индивидуализация на 
притежаваните от инж. Димитрова удостоверителни документи липсва деклариране 
на периода на валидност на всяко едно от въпросните Удостоверения, 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. 

 
6. 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, 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“ – инж. Добрин Дерелиев, Участникът се е позовал на следните 
данни и информация, относими към професионалната квалификация (основна и 
допълнителна) на лицето, представени в Раздел „В“ на Част IV от разглеждания ЕЕДОП по 
следния начин: 

(1) Направено е посочване, че експертът има призната специалност „промишлено и 
гражданско строителство“ и придобита професионална квалификация „строителен 
инженер“, като за удостоверяване верността на така декларираните обстоятелства е 
направено позоваване на индивидуализирана с номера и датата на издаването ѝ Диплома за 
завършено висше образование.  

(2) Дадено е уверение, че г-н Дерелиев притежава следните документи, 
удостоверяващи придобита от него допълнителна професионална квалификация, а именно: 
„Удостоверения №001/26.09.2014 г., №006/18.04.2016 г., №006/12.06.2017 г. – „Хеспа“ 
ООД“. 

 
Видно от посоченото, в така представената информация за всяко едно от 

Удостоверенията, с които би следвало да се доказва придобита от г-н Дерелиев 
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) предметния 
обхват, (2) правното основание за издаването (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) или 
Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.) и (3) периода на валидност, на всеки отделен от 
бланкетно изброените документи. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване наличието на допълнителна професионална квалификация на 
експерта, Комисията също приема за непълна, неточна и недостатъчна за доказване и 
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. 

 
7. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е отговорил 
положително (маркиран е отговор „да“) на въпроса „ще може ли да представи 
сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор 
отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за 
достъпност за хора с увреждания?“. 
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Същият отговор („да“) е даден и на следващия в обсъжданото поле въпрос, а именно 
„Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — 
членка на ЕС?“, въпреки което, в полето „код“, вместо вписване на всички 
индивидуализиращи данни на евентуално притежаван от него Сертификат за 
разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, 
Участникът е направил посочване на ЕИК номера си, с който е вписан в ТРРЮЛНЦ, 
поддържан от Агенция по вписванията.  

Направена е и индивидуализация на организацията – издател на неясно какъв, 
притежаван от Дружеството документ, едновременно с което е обективирана и декларация, 
според която е „с валидност до 06.03.2021 г.“ 

Липсва дори и най-малка релевантна информация, индивидуализираща 
въпросния документ (Сертификат/Удостоверение или еквивалентен), предвид на 
това, че не са посочени: (1) Стандарта, по който би следвало да е сертифицирано 
Дружеството; (2) конкретния уникален номер, идентифициращ въпросния 
удостоверителен документ, на който се позовава Участника и (3) предметния му 
обхват, 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 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. 

 
8. Аналогична на предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 

деклариране от страна на Икономическия оператор разполагаемостта му със 
Сертификат/Удостоверение/друг еквивалентен документ за разработена, внедрена и 
сертифицирана от „Козирог – 95“ ЕООД интегрирана система за управление на околната 
среда, която разполагаемост по същество следва да докаже евентуалното съответствие на 
Участника 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 
Единния си идентификационен код на вписване в ТРРЮЛНЦ и следното: „QSCERT 
international (Group)Pty Ltd , с валидност до 06.03.2021“, пропускайки, обаче да посочи: 
(1) конкретният Стандарт, по който би следвало да е сертифицирано Дружеството, 
(2) уникалния номер, идентифициращ въпросния удостоверителен документ, на който 
се позовава Участника и (3) предметния му обхват. 

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 ………“. 
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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. 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. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 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 трябва да 
направи ясна индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, 
доказващо вписването му в ЦПРС, включително като посочи допълнително и: (1) 
конкретния му уникален идентификационен номер и (2) предметния обхват на 
визираното Удостоверение - групата и категорията строежи, които Участникът 
има право да изпълнява. 

 
2. 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 притежава 
валидна задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ в качеството му на строител, едновременно с което впише в относимото поле на 
Част IV, Раздел „Б“ на представяния нов негов ЕЕДОП всички релевантни данни, 
доказващи съответствието му с минималното изискване, поставено от Възложителя в 
Раздел III.1.2. „Изисквано минимално ниво“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 4. от Указанията за участие в процедурата.  

За целта, във визираното поле следва да се предоставят данни и информация 
относно: (1) вид, номер и дата на издаване на застрахователната полица/еквивалентен 
документ; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на 
застраховката; (4) срока на валидност на застраховката; (5) общ лимит на 
отговорност и валута; (6) застрахователната институция, издала документа.  

 
3. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че строителните дейности, посочени под №2, №3 и №4 от списъка, съдържащ се в 
Част IV, Раздел „В“ от представения ЕЕДОП и сочени за изпълнени от „Козирог - 95“ 
ЕООД на следните обекти: (1) „Извършване на ремонтни и строително-монтажни 
работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, 
София, бул. „Дондуков“ № 1, ул. „Сердика“ № 6-8 и ул. „Йоаким Кърчовски“ № 1“; (2) 
„Рехабилитация на три едноетажни сгради (хидрофорни помещения) за използване като 
офиси“ и (3) „Смяна на покривна хидроизолация на спецводоочистка и санитарно-битов 
блок от спецкорпус -3 - „АЕЦ – Козлодуй“ 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 №4, 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: основен и/или текущ ремонт и/или 
реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради от 
социалната инфраструктура с образователно предназначение. 

 

*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията за липса на представени 
в обсъждания негов ЕЕДОП данни за изпълнени на СМР/СРР на обществени сгради от 
социалната инфраструктура с образователно предназначение, Участникът трябва да 
посочи други обекти, които попадат в изискуемия обхват на цитираната дефиниция 
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за „сходност“ в пълния обем на включените в нея изисквания, разписани в цитираните 
части от Обявлението и Указанията за участие. 

 
3.2. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие с изведената от Възложителя 

дефиниция за „сходност“ на декларираните от него данни, досежно строителните дейности, 
които е изпълнил в обхвата на посочения договор №1, касаещ Обединено детско 
заведение№ 151, находящо се в гр. София,  ул. Мърфи № 1, 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 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. 

 

Едновременно, и в допълнение на указанията, дадени му в т. 3.1. и т. 3.2. по-горе, 
посредством новопредставяните от Участника данни, информация и 
доказателствени документи, следва по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че 
„Козирог - 95“ 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: основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или 
преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради от социалната 
инфраструктура с образователно предназначение. 

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

в Раздел III.1.3., т. 2.1., 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. „б“, 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 №4, 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, а именно: 

- за „Технически ръководител“ – инж. Иван Стойков - опит като технически 
ръководител на минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или текущ ремонт 
и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на обществени 
сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение. 

- за „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Снежана 
Димитрова - опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или 
текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение, 

- за „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Добрин 
Дерелиев - опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 
изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно 
обновяване на обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно 
предназначение. 

 

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: 
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- вида на обектите, при строителството на които са участвали експертите, 
които обекти, за да са относими за доказване специфичния опит на всяко от 
обсъжданите лица, трябва да са обществени сгради от социалната инфраструктура с 
образователно предназначение; 

- конкретно изпълняваните на посочените обекти строителни дейности; 

- конкретния обхват на изпълнените от всяко отделно от посочените лица 
експертни дейности. 

 
5. 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. Снежана 
Димитрова 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, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния от него ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да впише всички 
изискуеми данни и информация, удостоверяващи съответствието на експерта с 
поставените от Възложителя изисквания в горецитираните части от 
Документацията по процедурата. 

 
6. 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” – инж. Добрин Дерелиев с одобреното и влязло в сила 
изискване на Възложителя, разписано по напълно итентичен начин както в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2.6., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
така 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 Дерелиев 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.), едновременно с което, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 
6 от новопредставяния от него ЕЕДОП, да впише всички изискуеми данни и 
информация, удостоверяващи съответствието на експерта с поставените от 
Възложителя изисквания в горецитираните части от Документацията по 
процедурата. 

 
7. 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 разработена, 
внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт ISO 
9001:2015 или еквивалентен, в което число и: (1) конкретният Стандарт, който е 
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внедрен в Дружеството, (2) уникалният номер, идентифициращ притежавания от 
Участника удостоверителен документ и (3) предметния му обхват. 

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. 

 
8. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид пълната 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, „Козирог – 95 “ 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 организацията - издател), а 
именно: (1) конкретният Стандарт, който би следвало да е внедрен в Дружеството с 
визирания удостоверителен документ, (2) предметния му обхват и (3) уникалния 
номер, идентифициращ конкретния 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. 

 

 
 
6. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(7) от 

24.06.2019 г. за обособена позиция №3 на обществената поръчка 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „Билд 

Инженеринг 77“ ЕООД, Комисията констатира следното: 
 
1. В представения в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

съдържащ посочване на изпълнени от „Билд Инженеринг 77“ ЕООД  строителни дейности с 
предмет, твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане по обособена позиция №3 
от обхвата на настоящата обществена поръчка, е направено позоваване на 1 (един) 
конкретно индивидуализиран обект. 

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: 

Вписаните във визираното поле на ЕЕДОП като изпълнени от Дружеството 
строителни дейности, са с предмет на възлагане „Реконструкция и ремонт на ДЯ 
„Здравец“, гр. Ботевград по проект „Красива България“. 
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Направено е детайлно описание на отделните строително-монтажни работи, 
осъществени на посочения обект, както и конкретизация на стойността на изпълнените от 
Дружеството строителни интервенции. Персонифициран е и Възложителя на посоченото 
строителство. 

Липсва обаче индивидуализация на конкретния Констативен акт за 
установяване на годността за приемането на визирания обект – 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 посочения от него обект, 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 въпросния/ните документ/и, 
удостоверяващ/и 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).  

 

Липсва на следващо място доказване от Икономическия оператор и 
съответствие със самото минимално изискване, утвърдено от Възложителя по 
идентичен начин както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1. от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата, 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, 
включително и от „Билд Инженеринг 77“ ЕООД.  

Въпросното условие за допустимост, с което Икономическият оператор 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 предмета на настоящата обществена поръчка/съответната 
обособена позиция, за изпълнението на която участва, а именно: „СМР/СРР – основен 
и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване 
на обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение“, 
преди всичко предвид ясно изтъкнатото по-горе обстоятелство, че Дружеството е 
декларирало изпълнение от негова страна само на един строителен обект.  

 

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: 
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1. Основавайки се на установения от нея факт на недоказано от страна на Участника, 
съответствие с минималното изискване, одобрено от Възложителя 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, Комисията указва на „Билд 
Инженеринг 77“ ЕООД да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП ясни, конкретни и 
несъмнени данни за изпълнени от него поне 2 (две) строителни дейности, с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на обособена позиция №3, за изпълнението на която 
участва, а именно: „СМР/СРР – основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или 
преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради от социалната 
инфраструктура с образователно предназначение“. 

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 Икономическия оператор 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 „Билд Инженеринг 77“ ЕООД е изпълнило въпросните строителни дейности, 
вписани в новопредставяния от него ЕЕДОП. 

 

На следващо място, 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 полето на т. 1а) в Част IV, Раздел „В“ от изискания му 
нов ЕЕДОП, да направи и ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) 
или друг документ, с който е установена годността за приемане на съответните, 
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. 

 

 
 
7. „ЯНКУЛОВСКИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-

1039(8) от 24.06.2019 г., депозирана за участие по обособена позиция №3 
 
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 даденият от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
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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 
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 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, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е 
указал следното:  
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(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 съгласно регистъра, в който е вписан 
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи 
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, 
ал. 1 и ал. 2 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“. 

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 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)“. 

 
(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, 
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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, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава 
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 обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 

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/отбелязването 
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата в която се подава)“, 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 (Раздел III), 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); 
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- 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 и/или дали е 
контролиран от лице, 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 Участника и/или представляващите го лица 
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 „Янкуловски 
Кънстракшън“ 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. 

 
На следващо място, в пълен противовес на обсъдената по-горе общоформулирана 

от Участника декларация, че спрямо него не се прилагат специфични национални 
основания за изключване, посочени в Документацията за участие, във второто поле на 
същия Раздел „Г“ в Част IV на обсъждания ЕЕДОП, Икономическият оператор е дал 
отново отрицателен отговор („не“) и на въпроса „В случай че се прилага някое 
специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е 
мерки за реабилитиране по своя инициатива?“, при все че в хипотеза на неприложимост 
по отношение на Стопанския субект на изброените по-горе национални основания за 
изключване, това второ поле следва да остане непопълнено. 

 
4. В полето на дясната колона в т. 5 от Раздел „Б“, Част IV на обсъждания негов 

ЕЕДОП, Участникът е декларирал, че има застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, без обаче да е предоставил 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. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на т. 4 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 още и на 
несъобразяване от страна на Икономическия оператор на изискването, ясно разписано като 
т. (3) в текста на пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо минималното 
изискване, поставено в т. 4 от Раздел III на същия този документ, съобразно което: „При 
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подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това минимално 
изискване за икономическо и финансово състояние, само посредством попълване на 
изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и 
финансово състояние“, т.5 (когато подава ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр, 
подготвен с текстообработваща програма Word) ................ Във визираното поле следва да 
се предоставят данни и информация относно: (1) застрахователната 
полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; 
(3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност 
на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута; (6) застрахователната 
институция, издала документа“. 

 
5. В Част IV, Раздел „В“, на ЕЕДОП, Участникът, неправилно е попълнил дясната 

колона на т. 1б) на документа, при все че в лявата колона на същата точка по ясен и 
недвусмислен начин е указано, че полето е относимо „само за обществени поръчки за 
доставки и обществени поръчки за услуги“.  

От друга страна, попълвайки визираното, неотносимо към обекта на възлаганата 
обществена поръчка (строителство), не е съобразено и указанието, дадено от Възложителя 
като пояснение към т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие в процедурата, 
наименовано „Доказване“, съобразно което: „При подаването на офертата си, 
Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания (за изпълнени 
„сходни“ с предмета на възлагане строителни дейности), само посредством попълване на 
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 
професионални способности“, ……….. т.1а) (когато подава ЕЕДОП, попълвайки 
приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
6. Както вече беше индикирано (макар и в друг контекст) от страна на Комисията в 

предходната точка, в неотносимото поле на т. 1б) 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/съответната обособена позиция, за изпълнението на 
която участва, Икономическият оператор е направил позоваване на два 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 – основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или 
преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради от социалната 
инфраструктура с образователно предназначение“. 

 

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, 
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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 два строежа, които действително отговарят на изведената и 
цитирана по-горе дефиниция за „сходност“, Икономическият оператор не е представил 
данни за съответния за всеки отделен 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“. 

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).  

 
7. В приложимото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП, е 

направено представяне на професионалната компетентност (със смисъла на понятието, 
влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на отделните три лица, сочени като 
експерти от инженерно – техническия състав, определен от Дружеството за изпълнение на 
дейностите от обхвата на възлагане с обособена позиция №3, 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: 

- „Технически ръководител“ – Елвис Маринов,  

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Илия Педев и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Петьо Янкуловски, 

има придобит в съответното му качество (съобразно експертната позиция, за 
която е определен) специфичен опит на минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен 
и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно 
обновяване на обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно 
предназначение, 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. „б“, т. 2.5., б. „б“ и 
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т. 2.6., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „б“, т. 
5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

С цел пълнота, обективност и всеобхватност при излагането на установените от нея 
факти, Комисията намира за необходимо да посочи, че единствената референция към 
изискуемия специфичен опит на изброените експерти (важима спрямо всеки един от тях) се 
заключава в следното: „Минимален трудов стаж по специалността – ….. години, в т.ч. 
минимум два обекта на длъжността“. 

Видна от направения цитат е липсата на дори и минимална информация, 
както по отношение индивидуализацията на въпросните, неясно кои „два обекта“, на 
изпълняваните на тях дейности, а така също и на конкретния обхват на 
изпълнените от лицата експертни дейности, с оглед което, за настоящия помощен 
орган не са налице каквито и да е предпоставки, от които да може да приеме, че всяко 
едно от обсъжданите лица е придобило опит и то по незнайно коя и каква негова 
„длъжност“ при изпълнението на строително-монтажни работи, характеризиращи 
се по вид като: основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или 
преустройство и/или основно обновяване, и то не на какви да е, а конкретно на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение. 

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 всеки 
отделен от обсъжданите експерти 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 предложените от Участника лица, е и обоснования по-горе 
неин извод за неизпълнение на част от минималните изисквания за допустимост в 
процедурата. 

Така установеният от нея пропуск, формира на следващо място и извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на обсъдените по-горе условия, 
утвърдени от Възложителя в ясно посочените части от Документацията, но е 
допуснато несъобразяване и с изискването, обективирано в пояснението, следващо т. 
5.2. в Раздел III от Указанията за участие и наименовано „Доказване“, 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 и изпълняваните на тях дейности, предмета и 
обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности. 

 
8. В допълнение към гореустановеното, по отношение на 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 инж. Петьо Янкуловски, 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 № 146/22.04.2019 г. за координатор по ЗБУТ издадено от СТМ 
„Медико превент консулт“ ООД“. 

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 разглеждания 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 
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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. 

 
9. 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 
конкретния му уникален номер и срок на валидност.  

Не са посочени обаче предметния обхват на визирания Сертификат и 
сертифициращия орган, издател на удостоверителния документ, на който се позовава 
Икономическия оператор, които пропуски препятстват възможността на 
Комисията да направи проверка досежно обективността и достоверността на така 
декларираната информация, а въз основа на нея 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. 

 
 10. 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 и 
срок на валидност документ, пропускайки, обаче да посочи предметния обхват 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. 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 
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оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

 
3. 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 „Янкуловски Кънстракшън“ 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) и съответно, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

При наличие на обратната хипотеза, това второ поле на Раздел „Г“ в Част III 
от ЕЕДОП не следва да се попълва. 

 
4. 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. от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 4 от Раздел III на Указанията 
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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 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. 

 
5. Доказвайки съответствие с минималното изискване за технически и 

професионални способности, обективирано от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в Раздел III, т. 5.1. от Документацията по 
процедурата, Участникът следва да впише данните и информацията, релевантни за 
изпълнените от него през последните 5 години строителни дейности, с предмет, идентичен 
или сходен с предмета на обособена позиция №3, за изпълнението на която участва, в 
единствено относимото и вярно поле на ЕЕДОП, а именно: това на т. 1а) в Раздел „В“ 
от Част IV на декларацията. 

 
6. 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 
коректното поле на т. 1а) в 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 двата, 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. 

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

оповестени в Раздел III.1.3., т. 2.1., 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. „б“, 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 №3 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, а именно: 

- за „Технически ръководител“ – Елвис Маринов - опит като технически 
ръководител на минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или текущ ремонт 
и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на обществени 
сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение. 

- за „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Илия Педев - опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или текущ 
ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение, 

- за „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“) – Петьо 
Янкуловски - опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 
изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно 
обновяване на обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно 
предназначение. 
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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: 

- вида на обектите, при строителството на които са участвали експертите, 
които обекти, за да са относими за доказване специфичния опит на всяко от 
обсъжданите лица, трябва да са обществени сгради от социалната инфраструктура с 
образователно предназначение; 

- конкретно изпълняваните на посочените обекти строителни дейности; 

- конкретния обхват на изпълнените от всяко отделно от посочените лица 
експертни дейности. 

 
8. 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” – инж. Петьо Янкуловски с одобреното и влязло в сила 
изискване на Възложителя, 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 
Янкуловски 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.), 
едновременно с което, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
новопредставяния от него ЕЕДОП, да впише всички изискуеми данни и информация, 
удостоверяващи съответствието на експерта с поставените от Възложителя 
изисквания в горецитираните части от Документацията по процедурата. 

 
9. 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 предметния му обхват и 
сертифициращата институция/организация, издала документа. 

Едновременно, 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. 

 
10. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид идентичността на 

констатацията на Комисията, досежно направената от „Янкуловски Кънстракшън“ ЕООД 
непълна идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за 
управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015 (т. 10 от констативната част на 
настоящия 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, 
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относими и релевантни към така притежавания от него Сертификат, в което число 
и предметния му обхват и сертифициращата институция/организация, издател на 
обсъждания документ. 

Едновременно, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата и 
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 
14001:2015. 

 

 
 
8. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(9) 

от 24.06.2019 г., подадена за обособена позиция №1 

 
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

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

 

1. Във всяко отделно от полетата на Част II, Раздел Б „Основания, свързани с 
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“, Икономическият оператор е 
декларирал, че има задължения, както за невнесени данъци, така и за неплатени 
социалноосигурителни вноски. 

По отношение на неплатените от него данъчни задължения е посочено, че същите са 
в размер на 802 441,49 лв., установени са с данъчно-ревизионен акт от 28.12.2012 г., който 
към датата на подаване на офертата не е влязъл в сила, поради която именно причина и не са 
платени от Дружеството 

Що се касае до дължимите от „Монолитно строителство“ ЕООД 
социалноосигурителни вноски, в обсъжданото поле на ЕЕДОП е декларирано, че същите са 
в размер на 7 921,10 лв. – по месечни данъчни декларации. Въпреки това, в пълен 
протививес на направеното от него деклариране на дължимост на визираната сума, на 
въпроса „Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или 
поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни 
вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?“,  е даден 
отговор „да“. 

В пояснение е направено уточниние, съобразно което: „Задълженията са 
присъединени към изпълнителното дело на ревизионен акт, който се обжалва и не е влязъл 
в сила. Задълженията, въпреки че са безспорни, не могат да бъдат платени отделно от 
обжалвания ревизионен акт“. 

В приложение към ЕЕДОП на този от Партньорите е приложена декларация от 
Управителя на Дружеството, имаща следното съдържание: 

„Към 20.06.2019 г. „Монолитно строителство“ ЕООД има задължения в размер на 
810 362,59 лева, което можете да установите от приложената Справка за 
задълженията към дата 20.05.2019 г., извадена от портала за електронни услуги на НАП, 
достъпни с квалифициран електронен подпис (Приложение 1).  

От тази сума безспорните задължения към НАП са в размер на 19 072,96 лева – 
тези, които не се обжалват.  

Останалата сума в размер на 791 289,63 лева е главница и лихва от извършена 
ревизия ,приключила с Ревизионен акт № 2141206292/28.12.2012 г. Актът е обжалван пред 
Административен съд гр. София, административно дело № 9149/2013 г., образувано по 
жалба на „Монолитно строителство“ ЕООД срещу РА № 2141206292/28.12.2012 г., 
издаден от Христо Б. Марков, гл. инспектор по приходите и ръководител екип при ТД на 
НАП – София, в потвърдената с Решение № 1442/19.08.2013 г. на Директора на Дирекция 
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„Обжалване и управление на изпълнението“ (ДОУИ) - София при ЦУ на НАП част. 
Горецитираният акт не е влязъл в сила и сумите не са дължими. 

Общо задълженията за данъци са 802 441,49 лева, от които: 

- 791 289,63 лева - обжалваната сума по ревизионния акт, която е само за данъци 
по Справка за задълженията към дата 20.06.2019 г.; 

- 11 151,86 лева безспорно дължими данъци, съгласно Справка за задълженията към 
дата 20.06.2019 г. 

Обжалваните данъци в размер на 791 289,63 лева са по ревизионен акт от дата 
28.12.2012 г. – актът не е с окончателен и обвързващ характер.  

11 151,86 лева безспорно дължими данъци не са констатирани със съдебно решение 
или с административен акт. Те са на основание месечни декларации и имат много дати. 

Задълженията за социалноосигурителни вноски са 7 921,10 лева, съгласно Справка 
за задълженията към дата 20.06.2019 г. Те не са констатирани със съдебно решение или с 
административен акт, а са на основание месечни декларации и имат много дати. 

Безспорните ни задължения към НАП - 19 072,96 лева, са присъединени към 
изпълнителното дело, в което влиза и ревизионният акт и същите не могат да бъдат 
платени отделно, въпреки нашето желание, защото всички внесени суми погасяват 
предварителното обезпечение на обжалвания акт“. 

Като доказателство за верността на така декларираните обстоятелства е приложена и 
въпросната Справка за задълженията на „Монолитно строителство“ ЕООД към 20.06.2019 
г. – електронно извлечение от партидата на Дружеството в НАП, в която се съдържа 
подробна разбивка на дължимите от него суми за данъци и социалноосигурителни вноски, 
по отношение на част от които има забележка „обжалва се“, а за друга част от тях – липсва 
подобно отбелязване. 

Представен е и електронен вариант на съставения отчит за приходите и разходите на 
„Монолитно строителство“ ЕООД за 2018 г., от който е видно, че реализираният от него 
оборот е в размер на 3 626 000 лв. 

 

Обсъждайки всички гореизложени факти и обстоятелства и преценявайки всеки от 
тях както на самостоятелно основание, така и в съвкупност и в съпоставимост с останалите, 
Комисията формира заключение, че действително спрямо нея на този етап не са налице 
основания за отстраняване на Дружеството (респ. и на самия Участник) от процедурата, 
предвид липсата на пълния фактически състав на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – не е налице 
влязъл в сила акт на компетентен орган, с който е доказана дължимостта на съответните 
задължения на „Монолитно строителство“ ЕООД. 

В контекста на изложеното обаче, направената от Икономическия оператор 
декларация (отразена по-горе), че е заплатил дължимата от него сума за дължими 
социалноосигурителни вноски (отразен отговор „да“), е обективно невярна и 
несъответстваща на всички други декларирани от него данни и представени 
доказателства. 

На следващо място, нито от представената електронна справка по партидата 
на Дружеството в НАП, нито от друг, представен в приложение документ е видно, че 
сочените от Икономическия оператор „безспорни“ негови задължения в размер на 19 
072,96 лв. действително са присъединени към заведеното в АС – София 
административно дело № 9149/2013 г. 

 
2. В относимото 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 
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обществена поръчка/съответната обособена позиция, за изпълнението на която участва, 
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 
този от Партньорите в Обединението е посочил: конкретния обект на строителство; 
Възложителят по съответния договор; подробно описание на изпълнените отделни 
строително-монтажни работи на всеки от посочените обекти; съответстващата стойност на 
изпълнените дейности, 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 – основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или 
преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради от социалната 
инфраструктура с образователно предназначение“. 

 

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, че по отношение на нито един от посочените 
като изпълнени от него три строежа, които действително отговарят на изведената и 
цитирана по-горе дефиниция за „сходност“, Икономическият оператор не е представил 
данни за съответния за всеки отделен 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“. 

Липсата на посочените данни, индивидуализиращи въпросните документи, 
удостоверяващи факта на предаване на описаните от този от Партньорите 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).  

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

„БОЖКОВ - БИЛД“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира 
следното: 

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

II на представения от този от Партньорите ЕЕДОП, са вписани данни по отношение на 
Управителя на Дружеството – Васил Димитров Божков.  

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 Пламен 
Георгиев Атанасов.  

Данни за качеството на лицето по отношение на „Божков-билд“ ЕООД 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 „Божков - билд“ 
ЕООД се осъществява действително от г-н Васил Божков, едновременно с което, той е и 
едноличен собственик на капитала.  

Друго лице, включително и г-н Пламен Атанасов (подписал ЕЕДОП в неясно какво 
свое качество) не участва под никаква форма и качество в управлението на Дружеството, 
не притежава представителна власт спрямо „Божков-билд“ ЕООД, респ. не попада в нито 
една от хипотезите на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

Едновременно, следва да се посочи, че в офертата не са представени данни и 
информация за упълномощаване на г-н Пламен Атанасов, което да му придава качество на 
лице по чл. 54, ал. 3 от ЗОП. 

С оглед установеното, както и с аргумент за противното от чл. 40, ал. 1, т. 3 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, г-н Пламен Атанасов не следва да 
подписва ЕЕДОП, изготвен за „Божков – билд“ ЕООД. 

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

Участника – „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, Комисията констатира следните 
непълноти, пропуски и несъответствия: 

 
1. В първото поле от Раздел „В“ в Част IV на обсъждания ЕЕДОП, Икономическият 

оператор е направил позоваване на същите три, конкретно индивидуализирани с техния 
предмет строителни интервенции на различни сгради от социалната инфраструктура с 
образователно предназначение, на които е направил позоваване и първия от обсъдените по-
горе Партньори в Обединението („Монолитно строителство“ ЕООД). 

Строителните дейности, включени в обхвата на всеки отделен, изпълнен от него 
обект, Участникът е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане по 
обособена позиция №1, за изпълнението на която е подадена офертата на Обединението. 

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: отделните видове строително-монтажни работи, изпълнявани на всеки отделен 
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строеж, съответната им стойност, мястото и периода на изпълнението им, както и 
конкретния Възложител на отделните интервенции, реализирани от настоящия Участник 
(единия от Партньорите в състава му). 

При направен от нея преглед по същество на всички декларирани от самия Участник 
факти и обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за подбор, 
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 нито един от вписаните в ЕЕДОП 
обекти, представляващи обществени сгради с образователно предназначение, не е 
съобразено едно от изискванията, поставено 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 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 и на Участника (както установи по-горе и за първия от Партньорите 
в състава му), че посочените от него 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 
поне два от трите, сочени за изпълнени от него обекта, отговарят в максимална 
степен на изискванията на Възложителя, предпоставя и заключението на настоящия 
помощен орган, че спрямо „Консорциум Техноком“ ДЗЗД 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, за изпълнението 
на която е подадена офертата му. 

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

Комисията указва на партньора в Обединението - „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО“ 



57 
 

ЕООД данните, информацията и документите, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

 
1. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, обективирани в Раздел I, т. 

1 от констативната част на настоящия протокол, Икономическият оператор трябва да 
представи нов ЕЕДОП, като в Част II, Раздел „Б“ от който, следва да отговори с „не“ на 
въпроса „Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или 
поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни 
вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?“, в 
хипотеза, че все още към датата на депозиране на изисканите му допълнителни 
документи не е платил дължимите от него социалноосигурителни вноски в размер на 
7 921,10 лв. 

Едновременно и с цел доказване по безспорен начин, че дължимата от него сума в  
размер на 19 072,96 лв. не е изискуема и действително не е възможно да бъде платена 
отделно от дълга на Дружеството, предмет на спор по административно дело № 9149/2013 
г. по описа на Административен съд – София, Комисията, ползвайки се от правната 
възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и считайки същото за 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, указва на Икономическият 
оператор да представи безспорни доказателствени документи, удостоверяващи 
присъединяването на визираните задължения към обжалваната от него сума в размер 
на 791 289,63 лв. 

 

2. 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, този от Партньорите трябва, при вписване на 
информацията в приложимото първо 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 един (минимум два), вписан от Икономическия оператор във 
въпросното поле строеж, на изпълнението на който основава съответствието си с 
конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

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

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

 
1. Предвид установеното от Комисията обстоятелство, че освен Управителя на 

„Божков – билд“ ЕООД, няма друго лице със статут по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, този от партньорите в Обединението следва 
представи нов ЕЕДОП, който, при спазване изискванията за форма и съдържание, следва да 
бъде подписан единствено от Управителя и едноличен собственик на капитала на 
Дружеството – г-н Васил Божков, не и от г-н Пламен Атанасов, по отношение на 
когото Комисията установи, че не притежава законна представителна власт и 
управленски функции спрямо „Божков-билд“ ЕООД. 

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

Комисията указва на Участника – „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД данните, 
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информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а 
именно: 

 
1. 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 да представи нов ЕЕДОП, при вписване на информацията 
в първото поле на Част IV, Раздел „В“ от който да направи и ясно посочване на 
конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, 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. 

 
 
 
9. „БИЛДКОМ – БГ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(10) от 

24.06.2019г., подадена за обособена позиция №4 от обхвата на възлагане 
 
Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

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

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

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

 
2. В Част III, Раздел „В“, трето поле на представената за „Билдком - БГ“ ЕООД 

единна декларация (ЕЕДОП) на поставените въпроси „Икономическият оператор в една 
от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на 
производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, 
или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно 
националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират 
от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена?“, не е даден 
нито един релевантен, относим към Участника отговор. 

Констатацията на Комисията, по отношение на това, че Икономическият оператор не 
е отбелязал нито един от двата алтернативни и възможни отговора – „да“ или „не“, 
спрямо нито един от цитираните шест въпроса, относими към личното му 
състояние и пряко влияещи на преценката за неговата допустимост, обосновават 
заключението на настоящия помощен орган за неизпълнение от страна на Участника 
на условията и изискванията, утвърдени от Възложителя в Раздел VI.3., Част I, т. 1 
от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 2.1.2.5. от Указанията за участие в 
процедурата. 

В пояснение на гореизложеното, следва да се посочи, че обсъжданото трето 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 
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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 даденият 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. 

 
3. Аналогичен на крайния извод, обосноваван от Комисията в предходната точка по 

отношение допустимостта на Участника, е и този, относим към отбелязването, направено от 
Икономическия оператор в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП. 

Независимо от факта, че в обсъжданото поле Участникът е обективирал конкретно 
волеизявление, а не е пропуснал да отговори на съдържащите се в лявата му колона 
въпроси, прави впечатление, че това именно декларативно направено от представителя на 
„Билдком – БГ“ ЕООД волеизявление е общо по отношение на четирите различни по 
същността си обстоятелства. 

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 обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговори 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, Управителят на 
„Билдком – БГ“ 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:  
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„Декларирам, че представляваното от мен дружество - участник в настоящата 
процедура не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е 
свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим съгласно 
изискванията на 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.  

Декларирам, че не съм осъждан за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 
219 – 252 и чл. 254а –260 от НК (чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП). 

Декларирам, че не са налице нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

Декларирам, че представляваното от мен дружество - участник в настоящата 
процедура не е свързано лице с друг участник в настоящата обществена поръчка. 

Декларирам, че не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

Разгледана по същество, така направената от Икономическия оператор декларация, 
освен 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: 

  

4.1. В контекста на гореустановеното, на първо място следва да се отбележи, че от 
страна на Участника не е съобразено и не е спазено изискването, обективирано от 
Възложителя по идентичен начин както в Раздел IV.3., Част II, т. (4) от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към участниците в 
процедурата“, т. 2.1.2.4., (в първата му част) от Указанията за участие. 

Съобразно въпросното изискване, Възложителят, основавайки се на разпоредбата на 
чл. 54, ал. 1 т. 6 от 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 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 
………….., 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 
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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, ……….., 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: 

………- 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)…….“. 

 

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 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, 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 Участника на това от поставените условия за лично състояние. 

 
4.2. 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 свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим съгласно изискванията на 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“. 

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.  

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. 

 
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, за която е подадена офертата му, 
в първото поле на Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил 
позоваване на 2 (два) предметно представени обекта. 
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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 
вида и обхвата на отделните, изпълнени от него строително-монтажни работи, съответната 
им стойност, мястото, периода на изпълнението им и съответния Възложител на всяко 
отделно строителство. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Билдком – БГ“ ЕООД 
факти и обстоятелства, относими към всеки конкретен 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 намира за установено 
следното: 

По отношение на нито един от посочените като изпълнени от него строежи, 
Икономическият оператор не е представил данни за съответния за конкретния 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 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“. 

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. 

 
6. 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 №4, за която е 
подадена офертата на Дружеството (установимо от направеното изписване на външната 
опаковка с офертата). 

При извършения от нея задълбочен анализ, с вникване в детайлите на 
предоставената информация, Комисията констатира, че по отношение на лицата, 
определени от Участника за: 

- „Технически ръководител“ – Венцислав Бельов; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Виолина 
Йорданова и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Христо Нейчев, 
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в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани всички 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 минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или 
текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение, 
условията за които са утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с 
Обявлението (Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „б“; т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“) и Указанията 
за участие (Раздел III, т. 5.2.1., 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 (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, 
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 тримата 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 №4). 

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните лица, е отразено абсолютно еднакво 
вписване на данни за следните обекти: 

„1) „Център за обучение в гр. София, кв. „Драгалевци“, ул. „Крушова градина“ 
№17. 

2) ДГ 176 „Зорница“ с адрес с. Мрамор, ул. „Л.Каравелов“ №16.“. 

 

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: 

Независимо от факта, че и двата обекта съответстват на изискването да са 
„обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно 
предназначение“, същите не могат да бъде приети без резерви за съответстващи 
изцяло на условията на Възложителя по начин, че участието на объжданите 
експерти при изпълнението им 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 и изпълняваните на тях дейности, 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 нито 
един от двата посочени обекта не е представена никаква относима, ясна и релевантна 
информация досежно конкретния вид строителни интервенции, осъществявани на 
всяка съответна 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: основен и/или текущ ремонт и/или 
реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване, каквото именно е 
минималното изискване, поставено от Възложителя като условие за допустимост в 
процедурата по отношение на всяка една от обсъжданите експертни позиции. 

 
7. В относимите полета на Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор 
е декларирал, че разполага както със Сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана 
система за управление качеството по Стандарт БДС EN ISO 9001:2008, така и с такъв за 
разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по 
Стандарт БДС EN ISO 14001:2005, като е индивидуализирал всеки един от тях 
посредством неговия уникален номер и предметен обхват. Индивидуализирана е и 
организацията – издател на визираните документи. Направена е и декларация, съобразно 
която валидността на всеки от двата обсъждани Сертификата е до 14.09.2021 г. 

 

7.1. Обсъждайки така представената ѝ информация и независимо от 
направеното от Икономическия оператор волеизявление, според което 
притежаваните от него Сертификати са с оставащ дълъг период на валидност 
(14.09.2021 г.), Комисията намира, че е нормативно ограничена във възможността да 
приеме за достоверна така направената от Участника декларация, по причина на 
това, че считано от 15.09.2018 г. всеки един от въпросните Стандарти, на които 
Участникът основава съответствието си с две от минималните изисквания, 
поставени от Възложителя за целите на настоящата процедура, а именно: ISO 
9001:2008 и ISO 14001:2004 са отменени и заменени съответно със Стандарт ISO 
9001:2015 и ISO 14001:2015 (след изтичане на определения за всеки от тях 
транзитивен тригодишен период, считано от 25.09.2015 г.), което обстоятелство 
безпорно сочи, че Сертификатите, на които се е позовал Икономическия оператор са 
били невалидни и към датата на подаване на офертата му. 

Предвид установеното, позоваването от страна на Участника на невалидни 
Сертификати за разработени, внедрени и сертифицирани от него системи за 
управление на качеството и на околната среда, Комисията счита за недвусмислено 
видно неизпълнение на утвърдените, неоспорени и влезли в сила изисквания на 
Възложителя, обективирани както в Раздел VI.3., т. 3 и т. 4, във връзка с Раздел 
III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел 
III, т. 5.3. и т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата, поставящи условието 
всеки един от Участниците, независимо за коя от петте обособени позиции участва, 
да има: 

- разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството 
по Стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с предметен обхват в областта на 
сградното строителство,  

както и 
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- разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 
на околна среда по Стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с предметен обхват 
в областта на сградното строителство,  

каквито „еквиваленти“, посочените от Участника Сертификати по отменени 
и недействащи Стандарти, определено не са.   

 

7.2. На следващо място, от декларативно направеното представяне на 
предметния обхват на всеки от обсъжданите Сертификати 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 единствено следните дейности (съобразно декларацята 
на самия Участник): „строителство и проектиране“, 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“.  

 

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. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Икономическият оператор трябва да представи 

нов ЕЕДОП, като коректно и точно впише в последното поле на Част II, Раздел „А“ от 
документа необходимата индивидуализираща информация, относима към предмета и 
номера на обособената позиция, за изпълнението на която Дружеството е подало 
офертата си. 

 
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 представяния от него нов ЕЕДОП, като не 
само, че трябва да даде релевантни спрямо него отговори, но и същите следва да са 
самостоятелни и поотделно структурно обособени спрямо всеки от съдържащите се 
в това поле шест самостоятелно формулирани 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 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 Участника 
основанията за отстраняване, следващи от императивните забрани на чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
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ЗОП, 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, с конкретизация по отношение тяхната приложимост спрямо „Билдком 
- БГ“ 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 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, 
т. 6 от ЗОП). 

 
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 
Икономическият оператор и/или неговият Управител 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. 

 
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 (в частта ѝ на обособена позиция №4), 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 ясно посочване на 
конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с който е установена 
годността за приемане на всеки отделен от двата, посочени от Икономическия 
оператор строежи, на изпълнението на които основава съответствието си с 
конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

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

в Раздел III.1.3., т. 2.1., 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“; 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 №4 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: 

- за „Технически ръководител“ – Венцислав Бельов - опит като технически 
ръководител на минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или текущ ремонт 
и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на обществени 
сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение; 
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- за „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Виолина 
Йорданова - опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или 
текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение и 

- за „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Христо Нейчев - 
опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за основен и/или 
текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение. 

Във връзка с така даденото му указание, едновременно и 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 вид/ове строителни 
интервенции, осъществявани на всеки отделен обект – обществена сграда от 
социалната инфраструктура с образователно предназначение (минимум две), при 
строителството на която съответното лице е изпълнявало функциите на 
експертната позиция, за която е предложено. 

 
7. С цел доказване на съответствие с минималните изисквания за технически и 

професионални способности, одобрени от Възложителя по идентичен начин както в Раздел 
VI.3., т. 3 и т. 4, 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. и т. 5.4. от Указанията за участие 
в процедурата, Участникът трябва да попълни в съответните първо и второ полета 
на Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ от ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към 
евентуално притежавани от него Сертификати за: 

- разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството 
по валидния и актуален Стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен; 

- разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 
на околна среда по валидния и актуален Стандарт EN ISO 14001:2015, или 
еквивалентен. 

 

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 предметния обхват на всеки един от  
притежаваните от него Сертификати 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. и т. 5.4. от Указанията за 
участие в процедурата и е в областта на сградното строителство. 

 

 
 
10. „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(11) от 24.06.2019 

г. за обособена позиция №1 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 
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1. 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, за която е подадена офертата му, 
в първото поле на Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил 
позоваване на 2 (два) 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 
вида и обхвата на отделните, изпълнени от него строително-монтажни работи, съответната 
им стойност, мястото, периода на изпълнението им и съответния Възложител на всяко 
отделно строителство. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Пропаркет“ ЕООД 
факти и обстоятелства, относими към всеки конкретен 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 намира за установено 
следното: 

По отношение на нито един от посочените като изпълнени от него строежи, 
Икономическият оператор не е представил данни за съответния за конкретния 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 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, на които основава съответствието си, 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“. 

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. 

 
2. По отношение на изискуемата професионална квалификация, притежавана от 

предложения от Участника експерт за изпълнение на функциите и отговорностите, 
следващи от позицията на „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – 
Цветан Парчев в полето на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е направено 
отбелязване, че лицето притежава „професионална квалификация „строителен техник“, с 
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призната специалност „строителство и архитектура“, Диплома за завършено средно 
специално образование, серия А-05, рег. № …….* от дата 01.07.2019 г., издадена от 
ПГСАГ „Пеньо Пенев – гр. Русе“. 

 

Отчитайки обстоятелството, че офертата за участие в настоящата 
процедура е депозирана от „Пропаркет“ ЕООД в деловодството на Район Младост – 
СО на 24.06.2019 г., Комисията счита, че позоваването на бъдещ, подлежащ на 
издаване на 01.07.2019 г. документ, който в бъдеще би удостоверил придобита от г-н 
Парчев професионална квалификация, съответстваща на минималните изисквания по 
процедурата, поставени от Възложителя, 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 условие за допустимост. 

Липсата на обективно вярна декларация за придобита от г-н Парчев 
професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, 
или еквивалентна, 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. 2.6., б. „а“ от 
Обявлението за поръчка, съответно обективирано и в Раздел III, т. 5.2.6., б. „а“ от 
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. 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 (в частта ѝ на обособена позиция №1), както и за безспорност при 
доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални 
способности, Участникът  трябва да представи нов ЕЕДОП, при вписване на 
информацията в първото поле (т. 1а) на Част IV, Раздел „В“ от който, да направи 
ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с който е 
установена годността за приемане на всеки отделен от двата, посочени от 
Икономическия оператор строежи, на изпълнението на които основава 
съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 
1, б. „а“ от ЗОП. 

 
2. 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. 2.6., б. „а“ от Обявлението за поръчка, а също и в Раздел III, т. 
5.2.6., б. „а“ 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 „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ 
експерт, а именно: Цветан Парчев, притежава валиден документ, удостоверяващ 
придобитата от лицето професионална квалификация, отговаряща на изискванията 
на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна. 

Едновременно, за да е налице пълнота на данните в представяния от него нов 
ЕЕДОП, Участникът трябва да впише в полето на т. 6, в Част IV, Раздел „В“, всички 
актуални и относими данни, касаещи професионалната квалификация на обсъждания 
експерт. 
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11. „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1039(12) от 
24.06.2019 г. за обособена позиция №4 

 
При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

ЕЕДОП, представен от Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. Приложеният като част от офертата на Дружеството Единен европейски документ 

за обществени поръчки, е представен в електронен вид, в нередактируем PDF формат, без, 
обаче същият да е цифрово подписан от задължените за това лица, по смисъла на чл. 
40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, който пропуск 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., А) 
от Указанията за участие в процедурата и в които ясно е пресъздадено следното 
законово положение: „съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Единният европейски документ за 
обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, по образец, утвърден с 
акт на Европейската комисия.  

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. 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/съответната обособена позиция, за изпълнението на която участва., 
в първото поле на Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил 
позоваване на два предметно представени обекта. 

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 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 „Техно-Енерджи“ ООД 
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: 

2.1. По отношение на нито един от посочените като изпълнени от него строителни 
обекта, Икономическият оператор не е представил данни за съответния за всеки 
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отделен 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, на които основава съответствието си с обсъжданото 
минимално изискване, 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“. 

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. 

 
2.2. Спрямо поставения под №2 обект „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в обществени сгради, раположени на територията на Столична община – 
Лот 3 - ОДЗ „Сърчице“, 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 изпълнени от „Техно-
Енерджи“ ООД и следва да бъдат приети като идентични или сходни с предмета на 
обособена позиция №4 на настоящата поръчка, за изпълнението на която е подадена 
офертата на Дружеството, който извод, Комисията формира на база предоставени ѝ 
данни единствено за обекта на строителната интервенция, реализирана от 
Участника. 

Относима, точна и релевантна информация по отношение конкретния вид на 
изпълнените от Икономическия оператор строителни интервенции, които биха 
могли да бъдат приети за „сходни“, в обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

 

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 задължените за това лица по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 1 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП и приложен като част от изисканите му 
допълнителните документи в електронен вид, в нередактируем формат. 

 
2. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, покриващи 
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изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №4), 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“, т. 1а) от новопредставяния негов ЕЕДОП, да: 

 (1) направи ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг 
документ, с който е установена годността за приемане на всеки отделен от двата, 
изброени от Икономическия оператор строежи, на изпълнението на които основава 
съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 
1, б. „а“ от ЗОП; 

(2) разпише и конкретните, изпълнени от него строителни дейности (в което 
число и техния вид) на посочения под №2 обект на строителна интервенция, на който 
основава професионалния си опит, спрямо изискванията на Възложителя, а именно:  
„прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради, раположени на 
територията на Столична община – Лот 3 - ОДЗ „Сърчице“. 

 

 

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: инж. Мария Владимирова - ....................................................... 

        (п)  
      заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Членове:       
 
1. инж. Александър Йотов - ......................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
2. Ренета Кисова – ...............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
3. Ваня Дилкова – ..............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
4. Мария Недялкова – ................................................ 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 


