
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР 
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и упражняване на авторски надзор по 

време на строителството“ по седем обособени позици 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №2 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране и 

изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на 
Район Младост-СО по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ по 

седем обособени позиции, открита с Решение № РМЛ19-РД93-2 от 17.06.2019 г. на Възложителя 
 
 
Днес, 25.10.2019 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-РД92-19/09.08.2019 г. на Възложителя, за 
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и 
упражняване на авторски надзор по време на строителството“, по седем обособени 
позиции: обособена позиция №1: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 
упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Полигона“, бл. 7“, 
обособена позиция №2: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване 
на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 1“, бл. 52“, 
обособена позиция №3: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване 
на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 201“, 
обособена позиция №4: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване 
на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 213“, 
обособена позиция №5: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване 
на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 220А“, 
обособена позиция №6: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване 
на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4“, бл. 451“ и 
обособена позиция №7: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване 
на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4, бл. 457“, открита 
с Решение № РМЛ19-РД93-2 от 17.06.2019 г. на ВрИД Кмет на Район Младост. 

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

състав: 
 
Председател:  инж. Снежана Вълкадинова – Зам. Кмет на Район Младост – СО. 
 
Членове:       
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1. Албена Цанова - Началник отдел „ФСДЧР“ в администрацията на Район Младост; 

2. арх. Михаил Праматаров – външен експерт с професионална квалификация 
„архитект“; 

3. инж. Асен Страшимиров – външен експерт с професионална квалификация 
„строителен инженер“, специалност „Промишлено и гражданско строителство - 
конструкции“; 

4. инж. Георги Стоянов - външен експерт с професионална квалификация 
„строителен инженер“, специалност „Машинен инженер“; 

5. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист; 

6. Ренета Кисова – старши юрисконсулт в администрацията на Район Младост. 
 

Обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото нейно закрито заседание, предопределя и наличието на кворум и мнозинство 
за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя. 

 

След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 
спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  
Председателят на Комисията откри заседанието в 9:30 часа, като запозна членовете ѝ със 
следните обстоятелства: 

 

I. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 
Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1, започнат на 
14.08.2019 г. и обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в 
процедурата, с изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, 
утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Район 
Младост - СО са постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за 
участие в процедурата от следните Участници, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП от 
чиито оферти Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно е дала 
указания за тяхното отстраняване/коригиране/допълване, последователно изброени по реда 
на първоначалното им постъпване, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. № и дата на 
допълнително 

представените документи 

Обособена 
позиция 

1. 
„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД 

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 
№110, п.к.1505  

№ РМЛ17-ПП10-1-[404], 
подадени на 23.10.2019 г. 

№7 

2. 
„ЕЕ 201“ ДЗЗД 

гр. Петрич, ул. „Места” №22   
№ РМЛ17-ПП10-1-[405], 
подадени на 24.10.2019 г. 

№3 

3. 
ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“ 

гр. Габрово, м. „Колева ливада“ №1 
№ РМЛ17-ПП10-1-[393], 
подадени на 22.10.2019 г. 

№6 

4. 
ДЗЗД „СТИНПРОЕКТ“ 

гр. София, ул. „Алеко Константинов“ №44  
№ РМЛ17-ПП10-1-[422], 
подадени на 24.10.2019 г. 

№4 

5. 
„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД 

гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ №110 

№ РМЛ17-ПП10-1-[415], 
подадени на 24.10.2019 г. №6 

6. 
„ВЕС-ИНВЕСТ–Н“ ЕООД 

гр. Симитли, ул. „Изворите“ №3 

№ РМЛ17-ПП10-1-[414], 
подадени на 24.10.2019 г. №5 

7. 
„ПСГ“ АД 

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136Б 

№ РМЛ17-ПП10-1-[394], 
подадени на 22.10.2019 г. №4 
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8. 
„СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД 

гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, ет. 2  

№ РМЛ17-ПП10-1-[401], 
подадени на 23.10.2019 г. №5 

9. 
„МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД 

гр. София, ул. „Христо Огнянов“ № 2 

№ РМЛ17-ПП10-1-[410], 
подадени на 24.10.2019 г. №2 

10. 
„СИТИ БИЛД СТУДИО“ ООД 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 131, 
АТМ Център, ет. 3 

№ РМЛ17-ПП10-1-[425], 
подадени на 24.10.2019 г. №6 

11. 
ДЗЗД „МЛАДОСТ КОМФОРТ 2019“ 

гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 92, 
ет. 1 

№ РМЛ17-ПП10-1-[402], 
подадени на 23.10.2019 г. №6 

12. 
„Д&Д“ ООД 

гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 302, вх. В, ет. 10, 
ап. 45  

№ РМЛ17-ПП10-1-[413], 
подадени на 24.10.2019 г. №5 

13. 
„ЕНЕРДЖИ РАСТЕР – МЛАДОСТ“ ДЗЗД 

гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №50, 
вх. Б, ет. 2, ап. 7 

№ РМЛ17-ПП10-1-[395], 
подадени на 23.10.2019 г. №4 

14. 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД 

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

№ РМЛ17-ПП10-1-[418], 
подадени на 24.10.2019 г. №4 

15. 
„БГ ЛЕНД КО“ АД 

гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” №3, оф. 8  
№ РМЛ17-ПП10-1-[400], 
подадени на 23.10.2019 г. №6 

16. 
„ТИМБИЛД“ ЕООД 

гр. София, ж.к. „Дружба“, бл. 225, вх.А, ап. 12 

№ РМЛ17-ПП10-1-[421], 
подадени на 24.10.2019 г. №2 

17. 
„КРАССТРОЙ“ ООД 

гр. Самоков, ул. „Хан Кубрат“ №3  
№ РМЛ17-ПП10-1-[396], 
подадени на 23.10.2019 г. №7 

18. 
„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД 

гр. София, бул. „Сливница“ №131, ет. 3 

№ РМЛ17-ПП10-1-[399], 
подадени на 23.10.2019 г. №3 

19. 
„РАКОМ НТ“ ЕООД 

гр. София, ул. „Ицхак Грациани“ № 33 

№ РМЛ17-ПП10-1-[409], 
подадени на 24.10.2019 г. №6 

20. 
„ХИДРОСТРОЙ“ АД 

гр. София, ул. „Шандор Петьофи“ №13-15 

№ РМЛ17-ПП10-1-[397], 
подадени на 23.10.2019 г. №1 

21. 
„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД 

гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27 

№ РМЛ17-ПП10-1-[398], 
подадени на 23.10.2019 г. №3 

22. 
„ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД 

гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 8 

№ РМЛ17-ПП10-1-[412], 
подадени на 24.10.2019 г. №6 

23. 
„МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД 
гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ № 7  

№ РМЛ17-ПП10-1-[407], 
подадени на 24.10.2019 г. №7 

24. 

 СДРУЖЕНИЕ „ИЗОГЛАС – ППМ 
МЛАДОСТ“ 

гр. София, р-н Лозенец, ул. „Димитър 
Хаджикоцев” № 94, ет. 3, ап. 5 

№ РМЛ17-ПП10-1-[408], 
подадени на 24.10.2019 г. №6 

25. 
ДЗЗД „УНИГРАФ“ 

гр. София, ж.к. „Надежда 1“, бл. 150, вх. В, 
ет. 4, ап. 129  

№ РМЛ17-ПП10-1-[406], 
подадени на 24.10.2019 г. №1 

26. 
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 

гр. София, ул. „21ви век“ №17, ет. 4, ап. 6 

№ РМЛ17-ПП10-1-[419], 
подадени на 24.10.2019 г. №7 

27. „СЕТАТЕХ“ ЕООД 
№ РМЛ17-ПП10-1-[426], 
подадени на 24.10.2019 г. №6 
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гр. София, ул. „Богдан“ № 5, ет. 5, ап. 7 

28. 
ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ 

гр. София, ул. „21ви век“ № 30, офис 1.8  

№ РМЛ17-ПП10-1-[420], 
подадени на 24.10.2019 г. №4 

29. 
„РАДМИ 90“ ООД 

гр. София, бул. „България” №49А, вх. офиси, 
ет. 3, ап. 20 

№ РМЛ17-ПП10-1-[427], 
подадени на 24.10.2019 г. №5 

30. 
„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД 

гр. София, бул. „Васил Левски“ №14, партер 

№ РМЛ17-ПП10-1-[416], 
подадени на 24.10.2019 г. №4 

31. 
„ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД  

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

№ РМЛ17-ПП10-1-[403], 
подадени на 23.10.2019 г. №7 

32. 

„ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

гр. София, Район Студентски, бул. 
Симеоновско шосе № 85, буква „И“, партер, 

офис 2 

№ РМЛ17-ПП10-1-[423], 
подадени на 24.10.2019 г. №5 

 

II. След запознаване със съдържанието на представения от Деловодството на Район 
Младост входящ регистър, съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали 
допълнителни документи, изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от 
ППЗОП, съответно датата, часа и реда на постъпването им, Комисията констатира, че в 
нормативно установения в чл. 54 ал. 9 от ППЗОП преклузивен срок от 5 (пет) работни дни, 
считано от датата на получаване на Протокол №1, не са представени допълнително 
изисканите им коригирани нови ЕЕДОП, съдържащи нова, променена и/или допълнена 
информация и/или други документи, представянето на които има за цел отстраняване на 
установените от настоящия помощен орган несъответствия, нередовности или липса на 
информация в първоначално подадените оферти, от следните Участници: 

 

1. ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“, депозирал първоначално оферта за участие по 
обособена позиция №2 от обхвата на настоящата обществена поръчка, 

2. „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД, чиято оферта е подадена за изпълнение на дейностите, 
включени в предметния обхват на обособена позиция №6 на обществената поръчка. 

3. „ЖСП СТИЛ“ ООД, който Участник е заявил участието си по обособена позиция 
№2 на възлаганата обществена поръчка. 

 
*************************************************************************** 

 

След установяването, че останалите Участници, на които настоящият помощен 
орган изиска по реда и при условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да представят коригирани, 
нови ЕЕДОП, респ. допълнителни документи за доказване достоверността на определени 
факти и обстоятелства, декларирани от Икономическите оператори (правно основание за 
което дава разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), са депозирали същите в указания им вид и 
съобразно установения начин на представяне, Комисията, на основание и в изпълнение на 
чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното разглеждане и последваща преценка по 
същество, досежно съответствието им с изискванията, одобрени от Възложителя към 
личното състояние и критериите за подбор, анализирайки ги по-долу в настоящия 
Протокол, по реда на първоначалното подаване на офертите, а именно: 

 
 
1. „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД – представил допълнителни документи, с вх. № 

РМЛ17-ПП10-1-[404] от 23.10.2019 г. към оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1343 от 
17.07.2019 г., депозирана за участие по обособена позиция №7 на обществената 
поръчка 
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Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1, носещ начална дата 14.08.2019 г., Участникът е 
представил следните документи: 

 
1. Придружително писмо, съдържащо кратко изброяване на допълнително 

представяните документи. 
   

2.  Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Участника – 
„Примастрой 21“ ООД, прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства, 
извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават следното 
нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1, носещ начална дата от  
14.08.2019 г. точни указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените 
от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за 
икономическо и финансово състояние, както и за технически и професионални 
способности като условия за допустимост по обособена позиция №7 на настоящата 
обществена поръчка, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени 
всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената 
от него оферта. 

 

3. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен от „Тектоник 
студио“ ЕООД - Дружеството, дало съгласие да бъде Подизпълнител на „Примастрой 21“ 
ООД и на когото Участникът предвижда да възложи осъществяване на част от дейностите, 
предмет на настоящата обществена поръчка, в частта на изготвянето на работния проект и 
последващото осъществяване на авторски надзор по време на строителството. 

Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и 
информацията, отразени в представената от „Тектоник студио“ ЕООД нова декларация 
(ЕЕДОП), сочат, че въпросният ЕЕДОП е коректно попълнен в неговата цялост, респ. 
създава безспорна увереност, че посоченият Подизпълнител отговаря на съответните 
критерии за подбор, за доказването на които Участникът се позовава на неговия 
капацитет, както и че за него не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата.  

Така установените обстоятелства обосновават мнение, че „Тектоник студио“ 
ЕООД е спазило и отговаря на императивните изисквания на чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

 
4. В изпълнение на изискванията, ясно и недвусмислено дадени му от Комисията в 

относимото за този Участник поле на Раздел I, т. 7 и т. 8 от указателната част на Протокол 
№1/14.08.2019 г., като приложение към своя нов, коригиран ЕЕДОП, „Примастрой 21“ ООД 
е представил следните документи, касаещи предметния обхват на притежаваните от него 
Сертификати за: 1) внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по 
Стандарт ISO 9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за 
управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, както следва: 

4.1. Заверено копие на Сертификат № BAS QMS V 19031041-2 за внедрена от 
Дружеството система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 с област на 
управление „Строителство, саниране, СМР и СРР на жилищни, обществени и промишлени 
сгради. Пътно и железопътно строителство. Изграждане на газопроводи, електропроводи, 
топло и паропроводи, ВиК мрежи и ОВиК инсталации. Изпълнение на инфраструктурни 
проекти. Дейности по енергийна ефективност“. Сертификатът е издаден от „Верификация“ 
ООД и е със срок на валидност до 14.01.2022 г. 

4.2. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Примастрой 21“ 
ООД система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е с 
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№ BAS ЕMS 19031042-2 и период на валидност от 15.01.2019 г. до 14.01.2022 г. 
Предметният му обхват, както и органа по сертификация, издал документа са идентични 
както на предходно обсъдения Сертификат.   

 
************************************************************************ 
 

С оглед така направените установявания, помощният орган на Възложителя, 
определен за провеждане на настоящата процедура приема за безспорно, че от 
Участник „Примастрой 21“ ООД и ползвания от него Подизпълнител са представени 
Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), отразяващи пълното 
им съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето 
възлагане условия към личното състояние, както и с минималните изисквания за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, икономическо 
и финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост по обособена позиция №7 на провежданата обществена поръчка. 

 
 
 
2. „ЕЕ 201“ ДЗЗД  – подал първоначална оферта за участие по обособена 

позиция №3 с вх. № РМЛ19-ТД26-1344 от 18.07.2019г. и допълнителни документи към 
нея с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[405] от 24.10.2019 г. 

 
Изпълнявайки указанията на Комисията, разписани по отношение на 

изискваните му допълнителни данни и информация, в съставения от нея Протокол 
№1, Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направеното от Участника 

изброяване на приложените от него допълнителни документи, целящи отстраняване на 
констатираните от Комисията нередовности/липси на данни и информация в приложените 
като част от офертата му ЕЕДОП-и от Обединението и от всеки отделен от Партньорите в 
състава му. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Участника – „ЕЕ 
201“ ДЗЗД, попълнен по утвърдения от Възложителя за целите на настоящето възлагане 
образец №1, цифрово подписан от задълженото по смисъла на чл. 40, ал. 4 от ППЗОП лице, 
представен електронно, в нередактируем формат. 

 

Прегледа и анализа (извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП) 
на отразените факти и обстоятелства в този от новопредставените документи, обосновават 
следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който 
са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от него оферта. 

 

3. Нови Единни европейски документи за обществени поръчки, представени за всеки 
от двамата Партньори, обединили своите технически, човешки и финансови ресурси за 
постигане на поставената по между им обща цел - осъществяване на дейностите, предмет на 
възлагане с настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обсобена позиция №3), а 
именно: „Никмар Кънстракшън“ ЕООД и „Р-Студио“ ЕООД. 
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Всеки един от така разглежданите документа е подписан електронно (с 
квалифициран електронен подпис) от съответно задълженото спрямо всяко отделно 
Дружество лице (съобразно изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 
54, ал. 2 от ЗОП) и е представен на електронен носител (CD), в нередактируем формат. 

Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и 
информацията, отразени в представените от визираните Дружества нови декларации 
(ЕЕДОП), сочат, че въпросните документи са коректно попълнени в тяхната цялост, 
в нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъжданите ЕЕДОП 
няма противоречащи или несъответни данни и информация, липси, непълноти или 
нередовности, което обстоятелство създава за Комисията безспорна увереност, че 
всеки един от посочените Партньори в Обединението отговаря на съответните 
критерии за подбор, както и че за нито един от тях не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата.  

 
4. В приложение към гореописаните ЕЕДОП-и, попълнени за Участника и всеки 

отделен от Партньорите в състава му, са представени и следните допълнителни документи, 
изискани им от Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а именно: 

 

4.1. Заверено копие на извадка от типов договор за застраховка „Професионална 
отговорност в проектирането и строителството“ № 3407191400000005, два броя 
застрахователни сертификата към него и спецификация към въпросната застрахователна 
полица, от текстовото съдържание на които е видно, че „Никмар кънстракшън“ ЕООД е 
застрахован както в качеството си на „строител“, така и в качеството на „проектант“, за 
изпълнение на строежи и от: Iва група (строежи от високото строителство, прилежащата му 
инфрструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения) - строежи от Iва до Vта 
категория. 

Обсъжданата застрахователна полица и приложените към нея застрахователни 
сертификата, издадени от ЗАД „Булстрат Виена иншурънс груп“ са със срок на валидност 
от 21.09.2019 г. до 20.09.2020 г.  

 

4.2. Заверено копие на Удостоверение за професионално обучение 
№……./24.01.2017 г., издадено от ЦПО към „АВС-Е“ ЕООД, гр. Петрич, с което се 
удостоверява, че през 2017 г., г-н Илия Георгиев Марков е завършил квалификационен курс 
за професионално обучение по програма „Д“ - контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност“, като част от професия „Строителен техник“, специалност 
„Строителство и архитектура“. 

Така представеното Удостоверение е без конкретно определен срок на валидност. 
 

4.3. Заверено копие на Сертификат №32 100 180168, удостоверяващ внедрена от 
„Никмар Кънстракшън“ ЕООД система за управление на качеството по Стандарт БДС EN 
ISO 9001:2015, със следния предметен обхват: „Проектиране и строителство – строежи 
от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и 
съобщителни мрежи и съоръжения. Строителство на сгради за развлечения и спорт. 
Комплексно изграждане на сгради със спортно предназначение, спортни комплекси и 
спортни зали. Строежи от транспортната инфраструктура. Изграждане, основен 
ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътища и съоръжения към тях, улици и 
съоръжения към тях. Изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на 
зелени площи, паркове, градини и места за отдих, пешеходни зони и алеи. Строежи от 
енергийната инфраструктура. Строежи от благоустройствената инфраструктура, 
хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Строежи недвижими 
културни ценности с категория „световно значение“ и „национално значение“, както и 
сгради в границите на охранителните зони на археологическите резервати извън 
урбанизирани територии. Строежи недвижими културни ценности с категория „местно 
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значение“. Строежи недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение“ и 
„за сведение“. Консервация, реставрация и експониране на обекти – недвижими културни 
ценности от местно, национално и световно значение. Проектиране и изграждане на 
пречиствателни съоръжения за отпадни води и ВиК системи. Продажба на строителни 
материали“.  

 Сертификатът е издаден от „Тюф Норд България“ ЕООД и е със срок на валидност 
до 09.10.2021 г. 

 

4.4. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от Партньора „Никмар 
Кънстракшън“ ЕООД система за управление на околната среда по Стандарт БДС EN ISO 
14001:2015. Документът е с № 32 104 180168 и период на валидност от 10.10.2018 г. до 
09.10.2021 г.  

Предметният му обхват, както и органа по сертификация, издал документа, са 
напълно идентични както на предходно обсъдения Сертификат.   

 

4.5. Заверено копие на Застрахователна полица №1316180114000495, издадена от 
„Дженерали застраховане“ АД на 08.11.2018 г., в качеството на „застраховащ“ и 
„застрахован“ по която е „Р - Студио“ ЕООД. 

Отговорността на посочения от Партньорите в „ЕЕ 201“ ДЗЗД е застрахована в 
качеството му на „проектант“, за период от 09.11.2018 г. до 08.11.2019 г. 

 

4.6. Заверено копие на Разрешение за строеж №137/07.09.2016 г., издадено от 
Главния архитект на Община Кюстендил за обект „Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилна жилищна сграда, блок № 34, с административен адрес: гр. 
Кюстендил, бул. „Цар Освободител“ № 276“. Същото е издадено на база одобрен за обекта 
технически проект. 

 

4.7. Заверено копие на Споразумение за създаване на Дружество по ЗЗД „Бул-Р“, 
страни по което са „Булинвестстрой груп“ ЕООД и „Р-Студио“ ЕООД, целта на което е 
участие в обявена от Община Кюстендил открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка и в частност, по обособена позиция №7 от обхвата ѝ, с предмет „Многофамилна 
жилищна сграда блок № 34, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, бул. „Цар Освободител“ 
№ 276, сграда с идентификатор: 41112.503.529.1. – РЗП – 5240,70 кв. м.“. 

От съдържанието на въпросното Споразумение се установява, че „Р-Студио“ ЕООД 
се е съгласило да изпълнява дейностите по проектиране и осъществяване на авторски 
надзор на обекта. 

 
4.8. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Бул-Р“ 

ДЗЗД, съдържащо уверение досежно това, че „Р-Студио“ ЕООД е изготвило 
инвестиционния проект (фаза „техническа“) за обект „Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилна жилищна сграда, блок № 34, с административен адрес: гр. 
Кюстендил, бул. „Цар Освободител“ № 276“, както и последващото упражняване на 
авторски надзор по време на строителството. Посочени са още и конкретните части на 
визирания инвестиционен проект. 

 
4.9. Заверено копие на Разрешение за строеж №285/12.12.2016 г., издадено от 

Главния архитект на Община Перник за обект „Обследване за енергийна ефективност и 
прилагане на мерки за енергийна ефективност саниране) на многофамилна жилищна сграда, 
блок 20, вх. А и вх. Б, с административен адрес: гр. Перник ЦГЧ, ул. „Петко каравелов“. 
Същото е издадено на база одобрен за обекта технически проект. 

 

4.10. Заверено копие на Споразумение за създаване на Дружество по ЗЗД „Перник 
2016“, страни по което са „Никмар Кънстакшън“ ЕООД, „Булинвестстрой груп“ ЕООД и 
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„Р-Студио“ ЕООД, целта на което е участие в обявена от Община Перник открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка и в частност, по обособена позиция №8 от 
обхвата ѝ, с предмет „Многофамилна жилищна сграда блок 20, с административен адрес: 
гр. Перник, ул. „Петко Каравелов“. 

От съдържанието на въпросното Споразумение се установява, че „Р-Студио“ ЕООД 
се е съгласило да изпълнява дейностите по проектиране и осъществяване на авторски 
надзор на обекта. 

 
4.11. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Перник 

2016“ ДЗЗД, съдържащо уверение досежно това, че „Р- Студио“ ЕООД е изготвило 
инвестиционнен проект (фаза „работна“), по части „Архитектурна“, „Конструкции“, 
„Електро“, „Пожарна безопасност“, „Енергийна ефективност“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ за обект 
„Многофамилна жилищна сграда блок 20, с административен адрес: гр. Перник, ул. „Петко 
Каравелов“, както и последващото упражняване на авторски надзор по време на 
строителството.  

 

4.12. Заверено копие на Разрешение за строеж №12/24.02.2017 г., издадено от 
Главния архитект на Община Гоце Делчев за обект „Енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” 
№49, вх. А, вх. Б и вх. В”. 

 

4.13. Заверено копие на Споразумение за създаване на Дружество по ЗЗД „ГД 10“, 
страни по което са „Булинвестстрой груп“ ЕООД и „Р-Студио“ ЕООД, целта на което е 
участие в обявена от Община Гоце Делчев открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка и в частност, по обособена позиция №10 от обхвата ѝ, с предмет „Изпълнение на 
инженеринг за обекти от НПЕЕМЖС на територията на гр. Гоце Делчев, сграда с 
административен адрес ул. „Драма“  №49, бл. 8, вх. А, вх. Б и вх. В“. 

От съдържанието на въпросното Споразумение се установява, че „Р-Студио“ ЕООД 
се е съгласило да изпълнява дейностите по проектиране и осъществяване на авторски 
надзор по време на строителството на обектите. 

 
4.14. Заверено копие на Документ, без конкретно наименование, представляващ 

по същество компилация от няколко други документа, предвид на това, че на първата му 
страница е посочено наименованието на „ГД 10“ ДЗЗД, на втората е поставено лого на 
Община Гоце Делчев, а следващите седем страници са част от сканирано копие на 
документ, по-голяма част от който инкорпорира неясно каква количествена сметка. На 
последната страница се съдържат текстове, сочещи, че „Булинвестстрой груп“ ЕООД е 
изпълнил възложени му СМР в договорения срок и съобразно нормативните изисквания, 
като под визираните текстове е поставена дата 02.06.2017 г., печат на Община Гоце Делчев 
и подпис на идентифицирано само с „възложител“ лице, без яснота за неговите имена и 
длъжност. 

Предвид посочените неясни същност, характер и авторство на разглеждания 
документ, Комисията намира същия за ирелевантен, неотносим и негоден за 
доказване на твърденията, че „Р-Студио“ ЕООД е изготвило технически проект за 
обект „Изпълнение на инженеринг за обекти от НПЕЕМЖС на територията на гр. 
Гоце Делчев, сграда с административен адрес ул. „Драма“  №49, бл. 8, вх. А, вх. Б и вх. 
В“. 

 

4.15. Заверени копия на валидни Застрахователни полици „Професионална 
отговорност“, титуляри (застраховани в качеството им на проектанти) на които са 
следните лица: инж. Стоян Дженев; инж. Ван Хачадурян; инж. Васил Тодоров, инж. Павел 
Павлов, инж. Спас Вучков, инж. Веселина Добчева, инж. Костадин Ванков и инж. Николай 
Янков. 
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4.16. Заверено копие на Удостоверение за пълна проектантстка правоспособност с 
рег. №41776, удостоверяващо включването на инж. Николай Станимиров Янков в 
Регистъра на КИИП за лицата с ППП по части конструктивна, организация и изпълнение на 
строителството. 

 

4.17. Заверено копие на Сертификат №1064/20.10.2014 г. за преминато от инж. 
Янков обучение на тема „Нормативен контекст, основни обучения и практически указания 
по приложение на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали. 

 

4.18. Заверено копие на Удостоверение №3896/27.10.2015 г., издадено от КИИП – РК 
– София град, Териториален център за обучение, от съдържателната част на което е видно, 
че инж. Николай Янков е посетил курс на тема „Наредба №2 за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“. 

 
************************************************************************ 
 

С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от всеки от Икономическите оператори 
(Обединението – Участник и отделните Партньори в състава му) в 
новопредставените от тях ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на 
съдържанието на офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи 
изпълнението на минималните изисквания към личното състояние и съответствие с 
всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за 
подбор, Комисията счита, че в представената от „ЕЕ 201“ ДЗЗД оферта, няма липси, 
непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 
фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя 
условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови 
изисквания за участие в процедурата. 

 

 
 
3. ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ – представил допълнителни документи, с вх. 

№РМЛ17-ПП10-1-[393] от 22.10.2019 г. към първоначалната си оферта, заведена с вх. 
№ РМЛ19-ТД26-1345 от 18.07.2019 г., подадена за участие по обособена позиция №6 на 
обществената поръчка  

 
Отчитайки установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1, с начална дата 14.08.2019 г., Участникът е 
представил следните документи: 

 
1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си подробно, последователно 

и изчерпателно изброяване на всички, допълнително представяни документи, относими за 
доказване съответствие както на Обединението, така и на отделите Партньори в състава му 
с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

Разгледани по същество, въпросните документи, допълващи първоначално 
представената от Участника оферта, са следните: 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Партньора в 
неперсонифицираното обединение от юридически лица – ЕТ „Проектстрой – Петър 
Петров“, генериран като еЕЕДОП, цифрово подписан от задълженото за това лице и 
представен в електронен вид, в нередактируем формат. 
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На основание направения от нея задълбочен анализ на данните и информацията, 
обективирани в обсъждания ЕЕДОП, Комисията намира, че в изпълнение на дадените му 
от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни указания, едновременно с което, 
отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 
така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 
критерии за подбор, този от Партньорите е представил нов ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от ДЗЗД „Проектстрой – Линк“ оферта. 

 

3. Като приложения към обсъдения в предходната точка ЕЕДОП, допълнително са 
представени  и следните, изискани от Комисията документи: 

3.1. Заверено копие на Сертификат, издаден от Габровска търговско-промишлена 
палата, в удостоверение на обстоятелството, че г-жа Лиляна Колева е завършила на 
05.09.2018 г. специализиран квалификационен курс на тема „контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал.1 
от ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти“. Издателят на обсъждания 
документ е посочил, че валидността му е „до промяна на изискванията в нормативната 
уредба, на не по-късно от 05.10.2020 г.“. 

3.2. Заверени копия на Сертификати, удостоверяващи наличие на внедрени от ЕТ 
„Проектстрой – Петър Петров“ системи за:  

- управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015, със срок на валидност до 
21.04.2022 г. и 

- управление на околната среда по Стандарт 14001:2015, валидността на който 
Сертификат е до 02.04.2021 г. 

Предметният обхват и на двата Сертификата обхваща следните области на 
приложение: „Строителство. Проектиране, реконструкция, ремонт и саниране на жилищни, 
промишлени, административни, туристически, спортни, селскостопански, офис, банкови, 
детски, учебни, болнични и обществени сгради, автомобилни и релсови пътища, мостове, 
водопроводи и канализация, тръбопроводи, преносни и разпределителни електрически и 
далекосъобщителни мрежи и хидромелиоративни и укрепителни съоръжения. Изпълнение 
на специализирани строителни дейности. Производство на бетонни и варови продукти, 
алуминиева и PVC дограма и монтажа ѝ. Търговия със строителни продукти. Даване под 
наем на строителни машини с оператор. 

 
4. Представен, по преценка на ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ е и документ, 

наименован „Списък на услугите, идентични/сходни с предмета на поръчката, в текстовото 
съдържание на който е отразена правената от този от Партньорите декларация за конкретно 
изпълнени от него три услуги по изготвяне на работни проекти и осъществяване ан 
авторски надзор. Въпросните услуги са представени в табличен вид и описани с техния 
предмет, стойност, Възложител и период на изпълнение. 

 
5. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки за втория от 

Партньорите в Обединението - „Линк - Русе“ ЕООД, след задълбочения и детайлен анализ 
на декларираните в който данни, Комисията намира, че всички установени от нея липси 
или непълноти в информацията и/или несъответствия с изискванията към личното 
състояние и с критериите за подбор в първоначално представения от Дружеството 
ЕЕДОП са отстранени, респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания 
документ няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

 
6. В приложение към представения от „Линк - Русе“ ЕООД негов ЕЕДОП, са 

представени още и следните допълнителни документи – както такива, изискани му от 
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настоящия помощен орган на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, така и други, преценени от 
Икономическия оператор като относими и релевантни за доказване на конкретни, 
декларирани от него в ЕЕДОП факти и обстоятелства. Обсъжданите документи по 
същността си са следните: 

6.1. Документ, наименован „Списък на услугите, идентични/сходни с предмета на 
поръчката“, който „списък“, аналогично на обсъдения по-горе такъв, представен от другия 
от Партньорите, по същността си представлява декларация, подписана от Управителя на 
„Линк – Русе“ ЕООД, в която е обективирано правеното от Дружеството посочване на три, 
конкретно изпълнени от него услуги по работно проектиране и осъществяване на авторски 
надзор на подробно индивидуализирани жилищни сгради. Освен предмета на всяка 
съответна услуга, в таблицата от съдържанието на въпросния списък, са посочени и 
стойността, периода на изпълнение на всяка услуга, както и нейния Възложител.  

6.2. Заверено копие на Анекс №6 към Рамково споразумение за Обединение, с 
наименование „Добруджа билдинг - линк“ ДЗЗД, страни по който са „Линк – Русе“ ЕООД и 
„Добруджа билдинг“ ЕООД. Въпросният анекс носи дата 13.11.2018 г. и по същество 
отразява постигнатото между посочените Стопански субекти споразумение за участие в 
обявена от Община Добрич процедура на договаряне без предварително обявление за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на 
СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с 
административен адрес: ж.к. „Дружба“, бл. 5“.  

Съобразно постигнатите между страните договорености, отразени в чл. 2, ал. 1 от 
визирания Анекс №6, „Линк – Русе“ ЕООД е поело ангажимент да изпълни дейностите по 
изготвяне на работни проекти, оказване на съдействие при съгласуването им и получаване 
на Разрешение за строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на 
строителството. 

6.3. Заверено копие на Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и 
влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж, изготвен по 
приложение №1 към чл. 7, ал. 3, т. 1 на Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. 

По силата на разглеждания Протокол, съставен на 05.07.2019 г., е извършено 
предаване на одобрения проект за строеж „Национална програма за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни сгради. Многофамилна жилищна сграда – гр. Добрич, ж.к. 
„Дружба“, бл. 5“. 

6.4. Заверено копие на Разрешение за строеж №89 от 05.06.2019 г. на Главния 
архитект на Община град Добрич за изпълнение на СМР на обсъдения и в предходните 
точки обект. 

6.5. Заверено копие на Удостоверение заа добро изпълнение, издадено от 
Председателя на УС на СС „Вихър-15, гр. Търговище, в текстовото съдържание на което е 
отразено даваното от автора му уверение досежно това, че „Линк – Русе“ ЕООД, в 
качеството си на Партньор в ДЗЗД „Проектстрой – Линк“, е изготвил работните проекти и е 
осъществил авторския надзор по време на строителството, при изпълнението на договор с 
предмет: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: 
Жилищна сграда в гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №83 по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. 

6.6. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, изх. № РД.02.18-61 от 
14.01.2019 г., с което издателят му – Кмета на Община Елена удостоверява, че ДЗЗД 
„Проектстрой – Линк“, в качеството му на изпълнител по договор с предмет „Инженеринг - 
проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на 
строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Елена”, за 
Обособена позиция №1: „Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес: 
5070, гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ І „За жилищно строителство“ в кв. 86 по 
плана на гр. Елена“, и в частност, Партньора в състава му – „Линк – Русе“ ЕООД е 
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изготвило работните проекти за строежа и е осъществил последващия авторски надзор по 
време на строителството. 

6.7. Заверено копие на Застрахователна полица №1316190480000106, издадена от 
„Дженерали застраховане“ АД на 03.03.2019 г., в качеството на „застраховащ“ и 
„застрахован“, по която е „Линк - Русе“ ЕООД. 

Отговорността на посочения от Партньорите в ДЗЗД „Проектстрой – Линк“ е 
застрахована в качеството му на „проектант“, за периода от 03.03.2019 г. до 02.03.2020 г. 

6.8. Заверено копие на приложение към обсъдената в предходната точка 
застрахователна полица, носещо наименоване „Списък на застрахованите лица, „Линк – 
Русе“ ЕООД към полица №1316190480000106“, под текстовото съдържание на който са 
положени подписи на лица, обозначени само като „Застраховател“ и „Застрахован“, като 
при подписа на „застрахователя“ е положен печат на „Дженерали застраховане“ АД. 

В представения списък на лицата, включени в застраховката на „Линк-Русе“ ЕООД, 
е направено изброяване на единадесет проектанти, всред които и следните експерти, 
определене като част от проектантския екип, предложен за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №6), а именно: арх. Красимир 
Кънчев Крайчев; инж. Милен Димитров Стойнов; инж. Веселин Пейчев Петров; инж. 
Анелия Любенова Николова; инж. Делян Неделчев Радев; инж. Поли Иванова Ламбова; 
инж. Мартина Василева Яковлева и инж. Светла Димитрова Баева-Стоянова. 

6.9. Заверено копие на Застрахователна полица №13180191700000020-001, издадена 
от ЗАД „Алианц България“, титуляр на която е инж. Харалан Хараланов, застраховал 
отговорността си като проектант за III-та категория строежи. Валидността на обсъжданата 
застраховка е за периода от 20.09.2019 г. до 19.09.2020 г. 

6.10. Заверено копие на Застрахователна полица №13180181700000035-001 издадена 
от ЗАД „Алианц България“ на инж. Харалан Хараланов в качеството му на проектант. 
Валидността на обсъжданата застраховка е за вече изтеклия перод от 20.09.2018 г. до 
19.09.2019 г. 

6.11. Заверено копие на Застрахователна полица №1317190480000016, 
застрахованото лице по която е инж. Мартина Василева Яковлева, в качеството ѝ на лице,  
упражняващо ТК по част „Конструктивна“. Документът е издаден от „Дженерали 
застраховане“ АД и е със срок на валидност до 02.05.2020 г.  

 

7. Попълнен нов Единен европейски документ за обществени поръчки, относим към 
Участника – ДЗЗД „Проектстрой – Линк“ – цифрово подписан и приложен на електронен 
носител в нередактируем формат.  

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на данните и 
информацията, отразени от Участника в новопредставения от него ЕЕДОП, Комисията 
констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в първоначалната 
информация и/или несъответствия с изискванията към личното му състояние, респ. с 
критериите за подбор, са отстранени, респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания 
документ няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, 
нередовности или фактически грешки в нея, нито пък несъответствие с поставените 
от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата. 

 
*********************************************************************** 
 

С оглед така направените установявания, помощният орган на Възложителя, 
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че от 
Участник ДЗЗД „Проектстрой – Линк“ и съставляващите го Дружества – ЕТ 
„Проектстрой – Петър Петров“ и „Линк - Русе“ ЕООД, са представени Единни 
европейски документи за обществени поръчки, отразяващи пълното им съответствие 
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с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към 
личното състояние, както и с минималните изисквания за годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и 
за технически и професионални способности като условия за допустимост в 
провежданата процедура и в частност – по обсобена позиция №6 от обхвата на 
обществената поръчка. 

Едновременно, посредством представените в допълнение документи, се прави 
удостоверяване на достоверността на голяма част от декларираните от 
Икономическите оператори обстоятелства. 

 
 
 
4. ДЗЗД „СТИНПРОЕКТ“ – представил първоначална оферта с вх. № РМЛ19-

ТД26-1350 от 18.07.2019г., депозирана за обособена позиция №4 на обществената 
поръчка и допълнителни документи, заведени под № РМЛ17-ПП10-1-[422] от 
24.10.2019 г. 

 
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в 

Протокол №1, започнат на дата 14.08.2019 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 
1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направено от Участника 

последователно изброяване на приложените от него нови ЕЕДОП от отделните стопански 
субекти (Обединение и отделните Партньори в състава му), декларирали участието си под 
една или друга форма в изпълнение на дейностите, предмет на възлагане с обособена 
позиция №4 на настоящата обществена поръчка. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на „Стини“ ООД, 
попълнен посредством генерирането му като еЕЕДОП, по образеца, утвърден от 
Европейската комисия, цифрово подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 40, 
ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП и представен в нередактируем 
формат. 

 
3. Нов еЕЕДОП на другия от Партньорите – „Инжпроект“ ООД, в текстовото 

съдържание на който са нанесени корекции, съобразно дадените от Комисията указания в 
предходносъставения от нея Протокол. 

Видно от данните, вписани в предпоследното поле на Част II, Раздел „А“ от 
документа, този от Партньорите е придставил „ролята си в участващата група“ по следния 
начин: „1.Разработване на работен проект, включително необходимите работни детайли 
за нуждите на обновяването ; 2. Упражняване на авторски надзор; 3.Следи спазването на 
изискванията на действащата нормативна уредба в работния проект“. 

В приложение, въпреки ясно даденото от Комисията в Раздел I, т. 1 от 
указателната част на Протокол №1/14.08.2019 г. указание, съобразно което: „в 
хипотеза на изразено от Икономическия оператор волеизявление да съобрази и спазва 
предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката (та 
изготви работен проект, а не, както беше заявил първоначално – технически), същото 
това негово съгласие трябва да се обективира и в нов договор/анекс/споразумение или 
еквивалентен документ“, такъв документ, подписан от Партньорите в ДЗЗД 
„Стинпроект“ не е представен. 

 

4. Попълнен нов Единен европейски документ за обществени поръчки, относим за 
Участника – ДЗЗД „Стинпроект“, представен на електронен носител, цифрово подписан от 
представляващото Обединението лице и записан в нередактируем формат.  
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5. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Участника за 
конкретизиране, допълване или доказване на данните и информацията в отделните ЕЕДОП, 
попълнени за него и отделните Партньори в състава му, са приложени и следните 
документи, изискани от настоящия помощен орган на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП: 

 

5.1. Заверено копие на Споразумение за създаване на Обединение между „Реминг 
консулт“ АД – Словакия и „Стини“ ООД, носещо дата 08.02.2016 г.  

По силата на въпросното споразумение, посочените Дружества са се съгласили да 
участват под формата на общо неперсонифицирано Обединение с наименование ДЗЗД 
„Рестини“ в обявена от Община Благоевград процедура за възлагане на обществена 
поръчка. 

Съобразно постигнатото между партньорите споразумение, разпределението 
помежду им на „дяловете и дейностите при изпълнение на обществената поръчка“ е в 
следното съотношение: „Реминг консулт“ АД – 4%, съответно „Стини“ ООД – 96%. 

 
5.2. Заверени копия на два броя Анекси към разгледаното в предходната точка 

Споразумение, страни по които отново са „Реминг консулт“ АД и „Стини“ ООД. 

В първия от визираните анекси, носещ дата 15.08.2016 г., е отразено съгласието на 
Партньорите да участват в обявена от Община Стара Загора открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора“ , в частта ѝ на 
обособена позиция №1: „Жилищна сграда, гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“, бл. №103, вх. 
0, вх. А“. 

В текстовото съдържание на втория, подписан между „Реминг консулт“ АД и 
„Стини“ ООД анекс от 14.11.2016 г., е обективирано постигнатото между тях споразумение 
за участие на общото им Обединение – ДЗЗД „Рестини“ в обявена от Район Слатина – СО 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обновяване на 
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Слатина по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ и 
по-конкретно, в частта ѝ по обособена позиция №2 – „Инженеринг (проектиране и 
строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 
27А“. 

Видно от съдържанието и на двата обсъждани анекса, Партньорите в ДЗЗД 
„Рестини“ не са променяли първоначално договореното помежду им процентно 
съотношение на дяловете им в Обединението, определено с основното Споразумение за 
създаването му („Реминг консулт“ АД – 4%, и „Стини“ ООД – 96%). 

 

5.3. Заверено копие на Констативен акт, обр. 15 от 04.09.2018 г. за установяване 
годността за приемане на строеж „Обновяване на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Слатина по Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради“ и по-конкретно, сграда с 
административен адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 27А“. 

Видно от направеното в документа изписване на участниците в строителния процес 
е, че „Стини“ ООД е изпълнявал строителството, а проектант на обекта е било ДЗЗД 
„Рестини“. 

 

5.4. Заверено копие на Констативен акт, обр. 15 от 26.09.2017 г. за установяване 
годността за приемане на строеж „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
многофамилна жилищна сграда в УПИ  I – за кжс, кв. 519А, кв. „Трите чучура“, бл. 103, вх. 
0, вх. А, гр. Стара Загора, във връзка с изпълнението на НПЕЕМЖС“. 

Направено е посочване, че проектант и строител на обекта е ДЗЗД „Рестини“ 
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5.5. В отговор на изискванията, ясно и недвусмислено дадени му от Комисията в т. 3 
от указателната част на Протокол №1/14.08.2019 г., в полетата на Част IV, Раздел „Г“ на 
своя нов ЕЕДОП, „Стини“ ООД е декларирал, че притежава Сертификати за внедрени 
системи за контрол на качеството и управление на околната среда по Стандарт ISO 
9001:2015 и Стандарт ISO 14001:2015. Посочено е, че предметния обхват на всеки един от 
въпросните два сертификата е със следният предметен обхват: „Проучване и изграждане на 
строителни обекти. Ремонти и реконструкции на съществуващи обекти. Строителство, 
реконструкция, основен и текущ ремонт на жилищни, обществени, административни, 
промишлени и селскостопански сгради и съоръжения“. 

Посочени са съответните номера на въпросните Сертификати, датите на 
първоначална сертификация и срока им на валидност. Като орган по сертификация е 
посочен  „ACM Limited“. 

Самите сертификати не са приложени като част от пакета допълнителни 
документи. 

 
5.6. Заверено копие на документ, носещ дата 14.10.2019 г., представляващ по 

същността си писмо, адресирано до Управителя на „Стини“ ООД, г-жа Таня Колева, в 
текста на което се съдържа потвърждение, правено от директора на „АСМ България“ – 
Георги Колев, съобразно което „Стини“ ООД е в процес на годишен надзорен одит от 
акредитираната от UKAS сертифицираща организация „ACM“ Ltd, съгласно изискванията 
на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. 

Посочено е още, че „настоящия обхват на сертификация „проучване и изграждане 
на строителни обекти. Ремонти и реконструкции на съществуващи обекти“ на „Стини“ 
ООД се допълва със: „строителство, реконструкция, основен и текущ ремонт на 
жилищни, обществени, административни, промишлени и селскостопански сгради и 
съоръжения“. 

 

Данни и информация кога ще приключи въпросния надзорен одит и дали ще бъде 
одобрено от негова страна искането за промяна в предметния обхват на 
сертификация на „Стини“ ООД във въпросното уведомително писмо не са вписани.  

Въпреки така установените от нея пропуски в отделните гореобсъдени 
документи, след анализ на удостоверенията, давани от представителя за Р. България 
на органа по сертификация, издал първоначално поставените под въпрос 
Сертификати (и по-конкретно – техния обхват на приложение), Комисията намира 
за установено следното: 

- Видно от официалната Интернет страница на органа по сертификация – 
ACM-CCAS Limited (https://www.acmcert.com), въпросното дружество, имащо седалище 
в Редич, Великобритания, е акредитиран от UKAS орган по сертификация и 
притежава акредитация ISO 17021 (Conformity assessment - Requirements for bodies 
providing audit and certification of management systems).  

Посочено е също така, че ACM България („Вава“ ЕООД) е одобрен и оторизиран 
партньор на ACM-CCAS Limited, с който е сключен договор, изпълнението на който се 
следи стриктно от сертифициращия орган, за да се гарантира, че изискванията за 
акредитация, наложени на ACM-CCAS Limited не са нарушени. 

Оповестено е също така, че ACM България се следи непрекъснато по 
отношение на прегледи на доклади, одобрение и мониторинг на одиторите, офис 
оценки и свидетелства на одитори. 

Обсъдени в тяхната съвкупност всички горецитирани данни, публично 
оповестени на официалната страница на визирания орган по сертификация и преди 
всичко, факта му на сертификация по Стандарт ISO 17021, предпоставят извод, че 
както това Дружество, така и „контролираните от него“ негови партньори, в 
частност -  ACM България, в лицето на „Вава“ ЕООД и Управителят му Георги Колев, 
носят юридическа отговорност за всички свои действия, удостоверявани факти и 
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обстоятелства и давани гаранции, касаещи издаваните от тях сертификати, респ. 
техния обхват на приложение. 

- основавайки се на посочения Стандарт (ISO 17021), който съдържа изисквания 
за компетентността, последователността на дейностите и безпристрастността на 
органите по сертификация, Комисията счита, че няма основание да не кредитира 
като достоверна и обективна дадената от представителя на ACM България („Вава“ 
ЕООД) декларация, съобразно която в предметния обхват на издадените в полза на 
„Стини “ ООД Сертификати за внедрени системи за управление на качеството по 
Стандарт ISO 9001:2015 и за управление на околната среда по Стандарт ISO 
14001:2015 тече процес на включване и сградно строителство. 

 
5.7. Заверено копие на застрахователна полица по задължителна застраховка 

„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, издадена 
от „ДЗИ – общо застраховане“ ЕАД в полза на „Инжпроект“ ООД. 

От текстовото отразяване на данни в обсъждания документ е видно, че е 
застрахована професионалната отговорност на Дружеството в качеството му на 
„проектант“. Срокът на валидност на застраховката е до 05.04.2020 г. 

 

5.8. Заверени копия на осем броя Удостоверения, издаден от: Обединение „Загоре 
2016“, Обединение „ЕЕ32-2016“, Обединение „Стара Загора 2016“, “Булелектрикс“ ООД (2 
бр.), „Атрим“ ООД и „Трейс Ямбол“ АД (2 бр), всичките имащи в основната си част 
идентично съдържание, представляващо удостоверяване, правено от всяко от 
гореизброените лица, досежно това, че „Инжпроект“ ООД е изготвяло инвестиционни 
проекти и е упражнявало авторски надзор на конкретно посочен в съответния документ 
строителен обект. Направено е посочване и на периодите на изпълнение, заплатената за 
предоставяните услуги стойност, както и двукратно е посочено, че „работата на 
„Инжпроект“ ООД е безупречна“.  

В нито един от разглежданите документи не е посочена фазата, в която 
„безупречно“ са изготвени визираните инвестиционни проекти и по отношение на 
които „Инжпроект“ ООД е декларирало в Част IV, Раздел „В“ на представения негов 
нов ЕЕДОП, че са „работни проекти“ (включително и този за саниране на сграда с 
административен адрес гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето“, бл. 7, по отношение на който 
в първия си ЕЕДОП беше декларирало, че е „технически“ !?!). 

 

Представени са и седем броя приемо-предавателни протокола, които би следвало да 
кореспондират с удостоверяваните факти и обстоятелства в обсъдените по-горе препоръки 
от „възложители“, но при прочита им, Комисията констатира, че въпреки идентичността на 
датите и вписаните като обект на проектиране сгради, два от тях, предвид че са предадени 
не на: 

- Възложителя (по референция) Обединение „Стара Загора 2016“, а на „Трейс 
Ямбол“ АД и 

- Възложителя  (по референция) „Атрим“ ООД, а на „Васстрой консулт“ ООД, 

Комисията счита за ирелевантни и неотносими за удостоверяване верността 
на декларираните от Дружеството в неговия ЕЕДОП обстоятелства. 

 

На следващо място, прави впечатление, че както и в обсъдените по-горе 
удостоверения за добро изпълнение, в нито един от разглажданите приемо-
предавателни протокола не е посочена фазата, в която са изготвени предаваните от 
„Инжпроект“ ООД проектни разработки. 

Анализирайки обаче останалата информация, обективирана по идентичен 
начин във всички, приемани от Комисията като релевантни пет протокола и преди 
всичко тази, сочеща на отделните части, в които е съставен всеки отделен проект, 
настоящият помощен орган счита, че е невъзможно фазата да е „идейна“ (каквато 
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именно е неприемлива и недопустима, с оглед минималните изисквания в настоящата 
обществена поръчка), с оглед което приема, че от страна на „Инжпроект“ ООД, респ. 
и от самия Участник, е доказано съответствие с критерия за технически и 
професионални способности, одобрен от Възложителя както в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел 
III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата. 

 

5.9. Заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната компетентност 
(професионална квалификация и опит) на арх. Камен Кръстев, определен за проектант по 
част „Архитектурна“ и „Ръководител проект“, които документи не са изисквани от 
Комисията, а са представени по лична преценка на Дружеството. Въпросните документи са 
следните: 

- заверено копие на диплома за завършено от арх. Кръстев висше образование, 
сочещо на придобита от лицето образователно-квалификационна степен „магистър“, 
специалност „архитектура“ и професионална квалификация „архитект“; 

- заверено копие на Удостоверение за пълна проектантстка правоспособност, 
издадено от КАБ и валидно за 2019 г.; 

- заверено копие на служебна бележка, автор на която е Управителя  на „НюЛевъл 
Архитектс“ ООД, в която се съдържа даваното от него уверение, че арх. Камен Кръстев е 
служител на постоянен трудов договор и съответната застраховка, издадена на 
Дружеството („НюЛевъл Архитектс“ ООД) покрива отговорността и на арх. Кръстев за 
всички изготвени и подпечатани от него проекти; 

- заверено копие на застрахователна полица по задължителна застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, по силата 
на която ЗАД „Алианц България“ е застраховало отговорността на „НюЛевъл Архитектс“ 
ООД в качеството му на проектант. Срокът на валидност на застраховката е до 25.01.2020 
г.; 

- два броя удостоверения за добро изпълнение, издадени от „Инжпроект“ ООД в 
полза на арх. Кръстев, сочещи на удовлетвореността на издателя на документите от 
съвместната им работа с експерта (в качеството му на проектант по част „Архитектура“) за 
два конкретно посочени обекта – жилищни сгради в гр. Бургас и в гр. Габрово. 

 

5.10. Заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, съобразно §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на инж. 
Милен Маринов, определен за проектант по част „Електро“, а именно: 

- заверени копия на издадена от ТУ-Варна диплома за завършено от експерта висше 
образование и приложението към нея, от вписванията в които е видна придобита от него 
образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „електроснабдяване и 
електрообзавеждане“ и професионална квалификация „електроинженер“; 

- заверено копие на Удостоверение за пълна проектантстка правоспособност, рег. 
№09351, издадено от КИИП на инж. Милен Маринов, удостоверяващо вписването му в 
регистъра на КИИП, по част „електрическа“. Удостоверението е валидно за 2019 г.; 

- заверено копие на застрахователна полица по задължителна застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, по силата 
на която „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД е застраховало отговорността на инж. Маринов в 
качеството му на проектант. Срокът на валидност на застраховката е до 12.09.2020 г.; 

- два броя удостоверения за добро изпълнение, издадени от „Инжпроект“ ООД в 
полза на инж. Милен Маринов, сочещи на удовлетвореността на издателя на документите 
от съвместната им работа с експерта (в качеството му на проектант по част „Ел“) за два 
конкретно посочени обекта – жилищни сгради в гр. Стара Загора и в гр. Бургас. 

 

Прочита и анализа на така представените документи, относими към 
придобити от експерт Маринов професионална квалификация и специфичен опит, 
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обосновават заключението на Комисията, че посредством отразените в същите 
данни и информация, е доказано съответствие с минималните изисквания, касаещи 
експертната позиция на проектант по част „Електро“, разписани по идентичен 
начин както в Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ и в отделните подточки на т. 3.1.3. 
Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2., изречение второ 
и в т. 5.3.1.3., б. „а“ – б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

 

5.11. Заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, съобразно §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на инж. 
Христо Димов, определен за проектант по част „Енергийна ефективност“, които документи 
са следните: 

- заверено копие на издадена от ТУ-Варна диплома за завършено от експерта висше 
образование, от удостоверителните данни, вписани в която е видна придобита от лицето 
образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „химическо 
машиностроене“ и професионална квалификация „машинен инженер“; 

- заверено копие на Удостоверение за професионална квалификация, издадено от 
ТУ-Габрово на основание чл. 23, ал. 1, т. 3б от ЗЕЕ, досежно това, че г-н Димов е завършил 
курс на обучение по обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на 
сгради. 

- заверено копие на Удостоверение за пълна проектантстка правоспособност, рег. 
№03783, издадено от КИИП на инж. Христо Димов за вписването му в регистъра на КИИП, 
по части „отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и 
газоснабдяване“. Удостоверението е валидно за 2019 г.; 

- заверено копие на застрахователна полица по задължителна застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, по силата 
на която „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД е застраховало отговорността на инж. Димов в 
качеството му на проектант. Срокът на валидност на застраховката е до 30.09.2020 г.; 

- два броя удостоверения за добро изпълнение, издадени от „Инжпроект“ ООД в 
полза на инж. Димов, сочещи на удовлетвореността на Дружеството от съвместната му 
работа с експерта (в качеството му на проектант по част „ЕЕТ“) за два конкретно посочени 
обекта – жилищни сгради в гр. Стара Загора и в гр. Бургас. 

 

Прочита и анализа на така представените документи, относими към 
придобити от експерт Христо Димов професионална квалификация и специфичен 
опит, обосновават заключението на Комисията, че посредством отразените в 
същите данни и информация, е доказано съответствие с минималните изисквания, 
касаещи експертната позиция на проектант по част „Енергийна ефективност“, 
разписани по идентичен начин както в Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ и в 
отделните подточки на т. 3.1.5. Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 4.2., изречение второ и в т. 5.3.1.5., б. „а“ – б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата. 

 

5.12. Заверени копия на документи, удостоверяващи придобити професионална 
компетентност и специфичен опит от лицето, определено за проектант по част 
„Конструктивна“ – инж. Петър Илиев, а именно: 

- заверено копие на издадена от ВИАС диплома за завършено от експерта висше 
образование, от вписванията в която е видна придобита от него специалност „промишлено 
и гражданско строителство“ и професионална квалификация „строителен инженер по 
ПГС“; 

- заверено копие на Удостоверение за пълна проектантстка правоспособност, рег. 
№06565, издадено от КИИП на инж. Петър Илиев, удостоверяващо вписването му в 
регистъра на КИИП, по части „конструктивна, организация и изпълнение на 
строителството“. Удостоверението е валидно за 2019 г.; 
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- два броя удостоверения за добро изпълнение, издадени от „Инжпроект“ ООД в 
полза на инж. Петър Илиев, сочещи на удовлетвореността на издателя на документите от 
съвместната им работа с експерта (в качеството му на проектант по част „Строителни 
конструкции“) за два конкретно посочени обекта – жилищни сгради в гр. Бургас и гр. 
Габрово. 

 
Основавайки се на данните и информацията, обективирани в разгледаните по-

горе различни официални и частни удостоверителни документи, настоящият 
помощен орган приема за  доказано по отношение на инж. Илиев съответствието с 
минималните изисквания, касаещи експертната позиция на проектант по част 
„Конструктивна“, разписани по идентичен начин както в отделните подточки на т. 
3.1.2. Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.1.2., б. „а“ – 
б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
5.13. Заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната 

компетентност (със смисъла на понятието, съобразно §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на инж. Мария 
Белински, предложена за проектант по част „ВиК“, а именно: 

- заверено копие на диплома за завършено от експерта висше образование, издадена 
от УАСГ - София, от удостоверителните данни в която е видна придобита от г-жа Белински 
специалност „водоснабдяване и канализация“ и професионална квалификация „строителен 
инженер по водоснабдяване и канализация“; 

- заверено копие на Удостоверение за пълна проектантстка правоспособност, рег. 
№00044, издадено от КИИП на инж. Мария Белински - Илиева, удостоверяващо вписването 
ѝ в регистъра на КИИП за 2019 г. 

 
Прочита и анализа на така представените документи, относими към 

придобити от инж. Мария Белински обща и специфична професионална 
квалификация, обосновават заключението на Комисията, че посредством отразените 
в същите данни и информация, е доказано съответствието на експерта с 
минималните изисквания, касаещи експертната позиция на проектант по част 
„ВиК“, одобрени с идентично съдържание както в Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „а“ и б. 
„в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.1.4., б. „а“ и б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

 
********************************************************************** 
 
С оглед така направените установявания, помощният орган на Възложителя, 

определен за провеждане на настоящата процедура, приема, че от Участник ДЗЗД 
„Стинпроект“ и съставляващите го Дружества – „Стини“ ООД и „Инжпроект“ 
ООД, са представени Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
отразяващи съответствието на всеки един от посочените Стопански субекти с 
утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към 
личното състояние, както и с минималните изисквания за годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и 
за технически и професионални способности като условия за допустимост по 
обособена позиция №4 на провежданата обществена поръчка, за изпълнението на 
която е подадена офертата на Обединението. 

 

 
 

5. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД – представил допълнителни документи с вх. 
№ РМЛ17-ПП10-1-[415] от 24.10.2019 г. към оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1352 от 
18.07.2019 г., депозирана от Участника за изпълнение на дейностите по обособена 
позиция №6 от обхвата на обществената поръчка 
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Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 
Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1 с дата 14.08.2019 г., Участникът е представил 
следните документи: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Участника посочване, че в 

изпълнение на изискванията и указанията, дадени му от Комисията, прилага необходимите 
допълнителни документи за коригиране на установените в първоначално представените в 
офертата му пропуски и недостатъци. 

 
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за „Бул 

строй инвест“ ЕООД и подписан с квалифициран електронен подпис от Управителя на 
Дружеството, представен на електронен носител, в нередактируем формат. 

 
3. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен от 

Дружеството - Подизпълнител, на когото Участникът предвижда да превъзложи 
осъществяване на част от дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта 
на изготвянето на работния проект и последващото осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството – „Проектантско бюро Интексарх“ ЕООД. 

 

Извършеният от Комисията детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко 
едно от декларираните от Участника и ползвания от него Подизпълнител 
обстоятелства, както и на вписаните в новопредставените ЕЕДОП техни волеизявления, 
сочи на наличие на пропуски, водещи до несъответствие на Участника с конкретно 
одобрени от Възложителя, неоспорени, влезли в сила и придобили задължителен за 
спазване характер изисквания по процедурата, отнасящо се по същество до следното: 

  
(1) В относимото поле „за поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ 

на Част IV, Раздел „В“ от представяния негов нов ЕЕДОП, Участникът е направил 
позоваване на три, конкретно индивидуализирани с техния предмет, период на изпълнение, 
стойност и получател консултантски услуги по изготвяне на инвестиционни проекти. 

Втората от въпросните услуги е представена по следния начин: „Изготвяне на 
инвестиционен проект в работна фаза (проектиране и осъществяване на авторски 
надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна 
сграда с адрес - в гр. Самоков, кв. Самоково, бл. 40, във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
на територията на община Самоков. Проектът съдържа следните части: Архитектура, 
Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ПБ, ПБЗ, ПУСО, Сметна документация. Приемо - 
предавателен протокол за приемане на техническия проект без забележки, издаден на 
14.08.2017 г. Сума: 1 081 819 лв. Начална дата: 12.06.2017 г., крайна дата: 14.08.2017 г.  

По отношение на третия инвестиционен проект, сочен като изпълнен от Участника, 
в обсъжданото поле на ЕЕДОП, са вписани следните данни и информация, цитирани 
дословно: „Изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза (проектиране и 
осъществяване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилна жилищна сграда в гр. Годеч, във връзка с реализацията на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на община Годеч. Проектът съдържа следните части: Архитектура, 
Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ПБ, ПБЗ, ПУСО, Сметна документация. Приемо-
предавателен протокол за приемане на техническия проект без забележки, издаден на 
02.04.2017г. Сума: 650 093 лв. Начална дата: 25.10.2016 г., крайна дата: 02.04.2017 г.“. 

 

По напълно идентичен начин, само че в нерелевантното поле „за поръчки за 
строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ на Част IV, Раздел 
„В“ от ЕЕДОП, Подизпълнителят „Проектантско бюро Интексарх“ ЕООД, е вписал същите 
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три проектантски услуги, сочени като изпълнени от него „строителни дейности“ в 
референтния за процедурата три годишен период. 

 

Независимо от изключително ясното и непредпоставящо неразбиране и/или 
тълкуване указание на Комисията, разписано в текстовете на Раздел I, т. 4.2. и 
Раздел II, т. 2 от указателната част на Протокол №1/14.08.2019 г., съобразно което 
Участника трябва „да представи безспорни доказателствени документи по смисъла 
на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  издадени от трети лица, от които доказателства 
по недвусмислен начин да е видно, че „Бул строй инвест“ ЕООД е изпълнило минимум 2 
(две) услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации“, като част от пакета 
допълнителни документи, Участникът не е представил никакви годни документални 
доказателства, които да потвърждават верността на горецитираните данни, респ. 
да удостоверяват факта на изпълнени от него минимум две услуги, покриващи 
минималните изисквания, поставени като условие за допустимост в настоящата 
процедура. 

 

Отчитайки липсата на представени от Икономическия оператор годни 
доказателствени средства, от които да бъде почерпена обективна, безпристрастна и 
достоверна информация, Комисията извърши преглед на представените от „Бул 
строй инвест“ ЕООД данни, анализирайки ги както на самостоятелно основание, 
така и в съпоставка с други, направени от него в ЕЕДОП декларации, установявайки 
следното: 

1. На първо място, недвусмислено видна е вътрешната противоречивост в 
самите, цитирани по-горе декларации, относими към въпросните два проекта. 
Същата се изразява в липсата на еднозначно определяне фазата на изготвените 
проектни разработки. Нелогично и напълно неразбираемо е по каква причина на 
Участника е възложено изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза, а след 
това от него е предаден и приет „без забележки“ технически проект; 

2. На следващо място, при направена от нея съпоставка с данните и 
информацията, вписани от „Бул строй инвест“ ЕООД в поле „за поръчки за 
строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ на Част IV, 
Раздел „В“ от същия този негов ЕЕДОП, Комисията установи, че Икономическият 
оператор е декларирал следните, изпълнени от него строителни дейности: 

- „Изпълнение инженеринг/проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на 
авторски надзор/ на многофамилна жилищни сгради в гр. Самоков, във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на община Самоков“, Обособена позиция №3 
„Изпълнение на инженеринг на МЖС в град Самоков, кв. „Самоково“, бл. 40. Извършени 
следните дейности - монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на топлоизолация на 
покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на съществуваща дограма, подмяна на 
вътрешна ел. инсталация и поставяне на мълниезащита на сградата. Издаден 
Констативен акт (образец №15) за установяване годността за приемане на строежа, 
издаден и подписан на 14.08.2017 г. за удостоверяващ приетото без забележки 
изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен орган. Сума: 1 081 
819 лв. Начална дата: 12.06.2017 г., крайна дата: 14.08.2017 г. 

- „Изпълнение на Инженеринг/проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на 
авторски надзор/ на многофамилна жил.сграда в град Годеч, във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
на територията на община Годеч. Монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на 
топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на съществуваща дограма, 
подмяна на вътрешна ел. инсталация и поставяне на мълниезащита на сградата. Издаден 
констативен акт приложение №15 за установяване годността за приемане на 
строежа издаден и подписан на 02.04.2017 г. удостоверяващ приетото без забележки 



 

23 
 

изпълнение готовата проектна разработка (?!?), издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган. Сума: 650 093 лв. Начална дата: 25.10.2016 г., крайна дата: 
02.04.2017 г.“. 

В резултат от не особено трудния съпоставителен анализ, с оглед очевидната 
еднаквост/идентичност на декларираните данни, Комисията намира за лишено от 
всякаква логика обстоятелството изготвените инвестиционни проекти (с неясна 
фаза на проектиране), които имат едно единствено предназначение – изграждането 
на обекта на строителство, да са приети „без забележка“ на същата дата, на която 
е издаден и подписан самия Констативен акт, обр. 15 за установяване годността за 
приемане на готовия строеж. 

Не по-малко алогично е стойността на консултантската услуга по изготвяне 
на съответната проектна разработка да е равна на тази за изпълнение на самото 
строителство.  

С оглед изложеното и предвид обстоятелството, че в тежест на Участника е 
да докаже верността на декларираните от него твърдения, респ. извън правомощията 
на помощния орган е да тълкува тези твърдения, правейки изводи въз основа на 
противоречащи си и нееднозначни твърдения, Комисията счита, че от страна на 
„Бул строй инвест“ ЕООД и неговия Подизпълнител „Проектантско бюро 
Интексарх“ ЕООД не е доказано съответствие с минималното изискване, одобрено по 
идентичен начин от Възложителя в текстовете на Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, а именно: 
през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да са 
изпълнили минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти 
за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Отчитайки така направените от нея изводи, както и факта, че въпреки 
предоставената му допълнителна възможност за корекции и отстраняване на 
нередовностите в депозираната от него оферта, Участникът отново не е представил 
годни доказателства за съответствие с обсъжданото минимално изискване за 
технически и професионална способности, утвърдено като критерий за подбор и 
допустимост, Комисията счита за напълно обективно и оправдано да предложи на 
Възложителя да отстрани „Бул строй инвест“ ЕООД от участие в процедурата на 
основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП. 

 
(2) На основание направеното от нея установяване, че посочените в първоначалните 

ЕЕДОП на Участника и ползвания от него Подизпълнител застрахователни полици за 
сключени застраховки „Професионална отговорност в проектирането“ от: лицето, 
определено за проектант по част „Конструктивна“ – инж. Александър Ценов, експерта, 
предложен за проектант по част „Електро” – инж. Десислава Николчева и лицето, 
определено за проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Димитър Пенев, са с 
изтекла валидност и не създават валидни застрахователни правоотношения, 
едновременно с което, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на 
процедурата, изиска от Участника да представи доказателство/а, от което/които да е 
несъмнено видно, че всеки един от персонифицираните по-горе проектанти 
притежава валидна персонална задължителна застраховка „Професионална 
отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Въпреки така ясно даденото му указание, Участникът се е ограничил 
единствено до това да впише в полето на Раздел „В“ от Част IV на представения от 
него нов ЕЕДОП, следното: 

- че инж. Александър Ценов притежава застрахователна полица №19900Р20021, 
валидна до 25.09.2020г, издадена от ЗК „Уника“ АД (по чл.171 от ЗУТ за изработване 
на инвестиционни проекти (проектант) за обекти от втора категория); 
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- за инж. Десислава Николчева - застрахователна полица № 19 400 1317 
0000828891, с валидност до 04.04.2020 г., издадена от ЗАД „Армеец“ (проектант на 
обекти по чл. 171 от ЗУТ) и  

- по отношение на инж. Димитър Пенев - застрахователна полица №19 550 
1317 0000694014, валидна до 23.07.2020 г., издадена от ЗАД „Армеец“ (проектант на 
обекти по чл.171 от ЗУТ). 

 

Валидни, релевантни официални удостоверителни документи или други 
доказателства, посредством които да се удостоверява достоверността на така 
посочените от него данни, Икономическият оператор не е представил, въпреки 
възникналото за него задължение, корелативно следващо от правото на Комисията, 
упражнено от нея на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 

Независимо от тази некоректност на Икономическия оператор, Комисията, 
бидейки ораничена от забранителната норма на чл. 67, ал. 8 от ЗОП да изисква 
документи, до които би получила достъп по служебен път или чрез публичен регистър 
(изключая възможността за пряк и безплатен достъп, предвид че не се касае до 
национални бази данни на държава членка), извърши проверка в наличната 
информация на официалните страници на ЗК „Уника – България“ АД 
(https://www.uniqa.bg/) и на ЗАД „Армеец“ (https://armeec.bg/), установявайки, че нито 
един от посочените застрахователи не поддържа публично достъпна информация за 
застрахованите от него лица, от която настоящият помощен орган да формира 
собствена, безпристрастна, независима, обективна и несъмнено вярна преценка 
досежно достоверността на декларираната от „Бул строй инвест“ ЕООД 
информация, описана по-горе. 

Предвид посоченото, настоящият помощен орган счита, че допуснатото от 
страна на Икономическия оператор несъобразяване и неизпълнение на ясно и 
недвусмислено дадени му от Комисията указания (основание за което ѝ дава нормата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП) за представяне на конкретно посочени от нея 
доказателствени документи, с които да удостовери съответствието си с 
поставеното от Възложителя минимално изискване за икономическо и финансово 
състояние като един от одобрените от него критерии за подбор, е с елемент на 
същественост, която препятства възможността този Участник, да бъде допуснат 
до участие в следващия етап на процедурата. 

В допълнение, Комисията намира за необходимо да посочи, че съзнавайки 
некоректността в отношението си към указанията, дадени му от настоящия 
помощен орган в предходния негов Протокол, Икономическият оператор не би 
следвало да има очаквания да бъде допуснат до участие, предвид на това, че подобно 
действие би довело до поставяне в неравнопоставено и дискриминирано положение 
конкурентните му Участници в обособената позиция, които стриктно и точно са 
спазили дадените им указания, респ. би предпоставило нарушение на един от 
основните принципи на ЗОП, въздигнат с нормата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона. 

 
4. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията 
в депозираната от него оферта, са представени и следните документи, повечето от които 
изискани му от Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а част от тях - 
преценени от Участника като необходими и относими за доказване на отделни, 
декларирани от него факти и обстоятелства, а именно: 

 

4.1. Заверено копие на Удостоверение № I-TV 020736, издадено от Камарата на 
строителите в България, от вписаните данни в което е видно, че „Бул строй инвест“ ЕООД е 
вписано в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, втора до пета категория. 
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От приложеното копие на талона, издаден на основание чл. 34 от ПРВВЦПРС се 
установява, че притежаваното от Участника удостоверение е със срок на валидност до 
30.09.2020 г. 

 

4.2. Заверено копие на застрахователна полица, издадена от ЗАД „ОЗК-
Застраховане“ за сключена от „Бул строй инвест“ ЕООД застраховка „професионална 
отговорност“. Застрахованата дейност е „строител II-ра категория по категоризацията на 
ЗУТ“. Валидността на обсъждания документ изтича на 25.09.2020 г. 

 

4.3. Заверено копие на Сертификат № BG14011, издаден от QMS Certification 
Services, титуляр на който документ е г-н Вангел Тодоров. В текстовото съдържание на 
обсъждания сертификат е отразено обстоятелството, че г-н Тодоров е завършил курс и 
издържал изпит за отговорник  по контрола на качеството на изпълнение на строителството 
и вътрешни одитори на системи за управление, като в допълнение са изписани и темите, 
включени в програмата на проведения курс на обучение.  

Посочено е, че въпросния курс е проведен в гр. София в периода 12-14.05.2014 г. 

Липсва конкретизация относно периода на валидност на документа (посочен в 
ЕЕДОП на Участника като „безсрочен“). 

 

4.4. Заверено копие на документ, наименован „Уверение“, с поставен изх. №191021-
03 от 21.10.2019 г., съдържащ в същностното си текстово съдържание даваното от издателя 
му – „Глобал груп (София)“ ООД, в качеството му на представител на QMS Certification 
Service, потвърждение на факта, че издадения на г-н Вангел Тодоров Сертификат с 
№BG14011 за отговорник по контрола на качеството на изпълнение на строителството и 
вътрешни одитори на системи за управление, включва контрола на качеството за 
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни материали със съществените изисквания на ЗУТ. 

 

4.5. Заверено копие на Удостоверение №2076, издадено от „Строителна 
квалификация“ ЕАД, с дата 21.03.2019, сочещо на обстоятелството, че инж. Герасим Панев 
е завършил курс на тема  „Длъжностно лице за контрол по спазване на здранословни и 
безопасни условия на труд“ съобразно изискванията на Наредба №РД -07-2 от 16.12.2009 г. 

Срокът на валидност на обсъждания документ е до 22.03.2020 г. 
 

4.6. Заверено копие на Удостоверение №2105/21.03.2019 г., издател на което отново 
е „Строителна квалификация“ ЕАД, досежно това, че инж. Герасим Панев е преминал и 
курс за „Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по 
безопасност и здраве по време на строителството“ по програма, съгласувана с ИА „ГИТ“ и 
утвърдена от МРРБ.  

Валидността на обсъжданото Удостоверение е до 22.03.2020 г. 
 

4.7. Заверено копие на Сертификат № 006-00133-Q за внедрена от „Бул строй 
инвест“ ЕООД система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 по 
отношение на следните дейности: „Проектиране, строително-монтажни работи и 
строителни ремонти. Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, 
канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения за опазване на околната среда. 
Строежи на енергийна и пътна инфраструктура, укрепване на свачища, реконструкция и 
изграждане на мостови съоръжения, изграждане на подпорни стени“.  

Сертификатът е издаден от QMS Certification Service – Австралия и е със срок на 
валидност до 19.02.2021 г. 

 

4.8. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Бул строй инвест“ 
ЕООД система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е 
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с № 006-00133-Е и период на валидност до 19.02.2021 г. Предметният му обхват, както и 
органа по сертификация, издал документа са идентични както на предходно обсъдения 
Сертификат.   

 

4.9. Заверено копие на документ, наименован „Уверение“, с поставен изх. №191021-
01 от 21.10.2019 г., автор на което е Управителят на „Глобал груп (София)“ ООД, сочещ се 
за представител на QMS Certification Service. 

В текста на въпросното „уверение“ е обективирано даваното от издателя му 
потвърждение досежно това, че издадените на „Бул строй инвест“ ЕООД сертификат с 
номера 006-00133-Q и 006-00133-Е, имащи идентичен предметен обхват, а именно: 
„Проектиране, строително-монтажни работи и строителни ремонти. Изграждане, 
реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически 
съоръжения за опазване на околната среда. Строежи на енергийна и пътна 
инфраструктура, укрепване на свачища“,  включва и осъществяване на дейности в 
областта на сградното строителство в съответствие на групи и категории строежи, за 
които Дружеството е вписано в ЦПРС. 

 

След извършен от нейна страна прочит на данните и информацията, 
обективирани в отделните гореобсъдени документи, както и анализ на уверенията, 
давани от органа по сертификация, издал първоначално поставените под въпрос 
Сертификати (и по-конкретно – техния обхват на приложение), Комисията намира 
за установено следното: 

- видно от официалната Интернет страница на органа по сертификация – 
QMS Certification Service (https://qms.com.au/), сертификационните услуги на 
въпросното Дружество, имащо седалище в Австралия, са акредитирани от JAS-ANZ 
(Съвместна система за акредитация - Австралия и Нова Зеландия) - член на IAF 
(Международен форум за акредитация). Посочено е, че всички сертификати, издавани 
от органа по сертификация следват акредитираната от JAS-ANZ система в 
Авсралия. 

- що се касае до представителя на QMS Certification Service за България – 
„Глобал груп (София)“ ООД в официалната страница на Сдружение „Клуб 9000“ 
(https://www.club9000.org/bg/Registrar-
Presentation.php?name=%C3%EB%EE%E1%E0%EB+%C3%F0%F3%EF+%28%D1%EE%
F4%E8%FF%29+%CE%CE%C4) е оповестена информация, според която това 
Дружество „чрез партньорски сертификационни органи предлага сертификации, 
акредитирани от ESYD (Hellenic Accreditation System - член на IAF, ЕА), ACCREDIA (Italian 
National Accreditation Body - член на IAF, ЕА) и JAS-ANZ (Joint Accreditation System – 
Australia and New Zealand член на IAF, MCAA, PAC и APLAC)“. 

 

Обсъдени в тяхната съвкупност всички горецитирани данни, предпоставят 
извод, че както QMS Certification Servicе като „партньорски сертификационен орган“, 
така и сочещия се за негов представител за териториятана Р. България -  „Глобал 
груп (София)“ ООД, вкл. и Управителят му Невена Тодорова, подписала обсъденото по-
горе „Уверение“, носят юридическа отговорност за всички свои действия, 
удостоверявани факти и обстоятелства и давани гаранции, касаещи издаваните от 
тях сертификати, респ. техния обхват на приложение. 

- основавайки се на посочените акредитации на органа по сертификация, които 
предполагат конкретни изисквания за компетентността, последователността на 
дейностите и безпристрастността на органите по сертификация, Комисията счита, 
че няма основание да не кредитира като достоверна и обективна дадената от 
представителя на „Глобал груп (София)“ ООД декларация, съобразно която в 
предметния обхват на издадените в полза на „Бул строй инвест“ ЕООД 
Сертификати за внедрени системи за управление на качеството по Стандарт ISO 
9001:2015 и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015, 
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посредством разширително тълкуване на дейностите, включени в него, следва да се 
счита, че се включва и сградно строителство. 

 
 
 
6. „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД – Участник, чиято първоначална оферта е заведена 

под № РМЛ19-ТД26-1353 от 18.07.2019 г., депозирана за участие по обособена позиция 
№5 на обществената поръчка, към която са представени допълнителни документи с 
вх. № РМЛ17-ПП10-1-[414] от 24.10.2019 г. 

 
Предвид установените липси и непълноти в информацията, отразена в ЕЕДОП 

от офертата на Икономическия оператор, както и несъответствия с поставените 
от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор, 
едновременно и съобразно указанията на Комисията, отразени в съставения от нея 
Протокол №1, Участникът е представил следните документи: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Участника кратко 

изброяване на допълнително представяните от него документи. 
 
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за „Вес-

Инвест–Н“ ЕООД и подписан с квалифициран електронен подпис от Управителя на 
Дружеството, представен на електронен носител, в нередактируем формат. 

 
3. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен от 

Дружеството - Подизпълнител, на когото Участникът предвижда да превъзложи 
осъществяването на дейностите по изготвяне на работния проект и последващото 
осъществяване на авторски надзор по време на строителството – „Бауконсулт“ ЕООД. 

 

Извършеният от Комисията детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко 
едно от декларираните от Участника и ползвания от него Подизпълнител 
обстоятелства, както и на вписаните в новопредставените ЕЕДОП техни волеизявления, 
сочи на наличие на пропуски, водещи до несъответствие на Участника с конкретно 
одобрени от Възложителя, неоспорени, влезли в сила и придобили задължителен за 
спазване характер изисквания по процедурата, отнасящо се по същество до следното: 

  
(1) В относимото поле „за поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ 

на Част IV, Раздел „В“ от представяния негов нов ЕЕДОП, Участникът е направил 
позоваване на две, конкретно индивидуализирани с техния предмет, период на изпълнение, 
стойност и получател, консултантски услуги по изготвяне на инвестиционни проекти. 

Първата от въпросните услуги е представена по следния начин: „Изготвяне на 
инвестиционен проект в работна фаза (проектиране и осъществяване на авторски 
надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна 
сграда с адрес - гр. Кюстендил, ул. „Овощарска“ №5 (РЗП 5 360 м2), във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на община Кюстендил. Проектът съдържа следните 
части:Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ПБ, ПБЗ, ПУСО, Сметна 
документация. Приемо-предавателен протокол за приемане на техническия проект без 
забележки издаден на 13.10.2016 г. Сума: 303 781 лв. Начална дата: 07.06.2016 г., крайна 
дата: 03.10.2016 г. 

По отношение на втория инвестиционен проект, сочен като изпълнен от Участника, 
в обсъжданото поле на ЕЕДОП, са вписани следните данни и информация, цитирани 
дословно: „Изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза (проектиране и 
осъществяване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилна жилищна сграда с адрес - гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“, №13, вх. Г 
(разположена в имот с идентификатор 04279.616.53 по кадастрална карта на гр. 
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Благоевград, УПИ I 5520,5521,5522, КВ.126 по плана на II микрорайон, гр. Благоевград), във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Проектът 
съдържа следните части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ПБ, ПБЗ, 
ПУСО, Сметна документация. Приемо-предавателен протокол за приемане на 
техническия проект без забележки издаден на 16.02.2018 г. Сума: 345 700 лв. Начална 
дата: 16.11.2017 г., крайна дата: 16.02.2018 г.“. 

 

По напълно идентичен начин, само че в нерелевантното поле „за поръчки за 
строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ на Част IV, Раздел 
„В“ от ЕЕДОП, Подизпълнителят „Бауконсулт“ ЕООД, е вписал същите две проектантски 
услуги, сочени като изпълнени от него „строителни дейности“ в референтния за 
процедурата три годишен период. 

 

Независимо от изключително ясното и непредпоставящо неразбиране и/или 
тълкуване указание на Комисията, разписано в текстовете на Раздел I, т. 2.2. и 
Раздел II, т. 2 от указателната част на Протокол №1/14.08.2019 г., съобразно което 
Участника трябва „да представи безспорни доказателствени документи по смисъла 
на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  издадени от трети лица, от които доказателства 
по недвусмислен начин да е видно, че „Вес-Инвест-Н“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации“, като част от пакета 
допълнителни документи, Участникът не е представил никакви годни документални 
доказателства, които да потвърждават верността на горецитираните данни, респ. 
да удостоверяват факта на изпълнени от него минимум две услуги, покриващи 
минималните изисквания, поставени като условие за допустимост в настоящата 
процедура. 

 

Отчитайки липсата на представени от Икономическия оператор годни 
доказателствени средства, от които да бъде почерпена обективна, безпристрастна и 
достоверна информация, Комисията извърши преглед на представените от „Вес-
Инвест-Н“ ЕООД данни, анализирайки ги както на самостоятелно основание, така и 
в съпоставка с други, направени от него в ЕЕДОП декларации, установявайки 
следното: 

1. На първо място, недвусмислено видна е вътрешната противоречивост в 
самите, цитирани по-горе декларации, относими към въпросните два проекта. 
Същата се изразява в липсата на еднозначно определяне фазата на изготвените 
проектни разработки. Нелогично и напълно неразбироемо е по каква причина на 
Участника е възложено изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза, а след 
това от него е предаден и приет „без забележки“ технически проект; 

2. На  следващо място, при направена от нея съпоставка с данните и 
информацията, вписани от „Вес-Инвест-Н“ ЕООД в поле „за поръчки за 
строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ на Част IV, 
Раздел „В“ от същия този негов ЕЕДОП, Комисията установи, че Икономическият 
оператор е декларирал следните, изпълнени от него строителни дейности: 

- „Инженериг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от 
многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за 
енергийна ефективност на обособени позиции, обособена позиция №2: Многофамилна 
жилична сграда, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Овощарска“ 
№5. Извършени следните строителни работи: монтаж на топлоизолация на стени, 
монтаж на топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на дограма, 
подмяна и монтаж на вътрешна ел. инсталация и мълниезащита. Издаден констативен 
протокол (образец №15) на 03.10.2016 г., удостоверяващ приетото без забележки 
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съответно изпълнение/готовата проектна разработка (!?!) издаден от конкретния 
орган. Сума: 303 781 BGN лв. Начална дата: 07.06.2016 г., крайна дата: 03.10.2016 г. 

- „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 
многофамилна жилищна сграда с идентификатор 04279.616.53.4 по кадастралната карта 
на гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“, №13, вх. Г, разположени в имот с идентификатор 
04279.616.53 по кадастрална карта на гр. Благоевград, УПИ I 5520,5521,5522, кв.126 по 
плана на II микрорайон, гр. Благоевград, в изпълнение на Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради. Извършени следните стр. работи: 
монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на топлоизолация на покрив, полагане на 
хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна и монтаж на вътрешна ел. инсталация и 
мълниезащита с издаден констативен акт (образец №15) за установяване годността за 
приемане на строежа, издаден на 16.02.2018 г., удостоверяващ приетото без 
забележки съответно изпълнение/готовата проектна разработка (!?!) издаден от 
конкретния орган. Сума: 345 700 лв. Начална дата: 16.11.2017 г., крайна дата: 
16.02.2018 г.“. 

 

В резултат от не особено трудния съпоставителен анализ, с оглед очевидната 
еднаквост/идентичност на декларираните данни, Комисията намира за лишено от 
всякаква логика обстоятелството първият от изготвените инвестиционни проекти 
(с неясна фаза на проектиране), за обект многофамилна жилищна сграда с адрес - гр. 
Кюстендил, ул. „Овощарска“ №5 да е приет с протокол от 13.10.2016 г. – десет дни 
след като строителството на същият този обект е приключило и прието с 
Констативен акт, образец №15, съставен и подписан на 03.10.2016 г. 

Лишен от всякаква логика е и декларирания от Участника факт, че втория от 
посочените  инвестиционни проекти, който има едно единствено предназначение – 
изграждането на обекта на строителство, да е приет „без забележка“ на същата 
дата, на която е издаден и подписан самия Констативен акт, обр. 15 за установяване 
годността за приемане на готовия строеж – 16.02.2018 г. 

Не по-малко алогично е стойността на консултантската услуга по изготвяне 
на съответната проектна разработка да е равна на тази за изпълнение на самото 
строителство.  

С оглед изложеното и предвид обстоятелството, че в тежест на Участника е 
да докаже верността на декларираните от него твърдения, респ. извън правомощията 
на помощния орган е да тълкува тези твърдения, правейки изводи въз основа на 
противоречащи си и нееднозначни твърдения, Комисията счита, че от страна на 
„Вес-Инвест-Н“ ЕООД и неговия Подизпълнител „Бауконсулт“ ЕООД не е доказано 
съответствие с минималното изискване, одобрено по идентичен начин от 
Възложителя в текстовете на Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка и в 
Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, а именно: през предходните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на офертата да са изпълнили минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Отчитайки така направените от нея изводи, както и факта, че въпреки 
предоставената му допълнителна възможност за корекции и отстраняване на 
нередовностите в депозираната от него оферта, Участникът отново не е представил 
годни доказателства за съответствие с обсъжданото минимално изискване за 
технически и професионална способности, утвърдено като критерий за подбор и 
допустимост, Комисията счита за напълно обективно и оправдано да предложи на 
Възложителя да отстрани „Вес-Инвест-Н“ ЕООД от участие в процедурата на 
основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП. 

 
(2) На основание направеното от нея установяване, че посочените в първоначалните 

ЕЕДОП на Участника и ползвания от него Подизпълнител застрахователни полици за 
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сключени застраховки „Професионална отговорност в проектирането“ от: лицето, 
определено за проектант по част „Електро“ – инж. Емил Николчев, експерта, 
предложен за проектант по част „План за безопасност и здраве“ – инж. Веселин 
Станков, са с изтекла валидност и не създават валидни застрахователни 
правоотношения, едновременно с което, ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, изиска от Участника да представи доказателство/а, от 
което/които да е несъмнено видно, че всеки един от персонифицираните по-горе 
проектанти притежава валидна персонална задължителна застраховка 
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Въпреки така ясно даденото му указание, Участникът се е ограничил 
единствено до това да впише в полето на Раздел „В“ от Част IV на представения от 
него нов ЕЕДОП, следното: 

- че инж. Емил Николчев притежава застрахователна полица № 19 517 1317 
0000827825, валидна до 02.09.2020 г., издадена от ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД (проектант на 
обекти по чл. 171 от ЗУТ); 

- по отношение на инж. Веселин Станков - застрахователна полица № 19 570 
1318 0000619391 с  валидност до 25.01.08.2020 г., издадена от ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД 
(проектант на обекти по чл.171 от ЗУТ). 

Валидни, релевантни официални удостоверителни документи или други 
доказателства, посредством които да се удостоверява достоверността на така 
посочените от него данни, Икономическият оператор не е представил, въпреки 
възникналото за него задължение, корелативно следващо от правото на Комисията, 
упражнено от нея на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 

Независимо от тази некоректност на Участника, Комисията, бидейки 
ораничена от забранителната норма на чл. 67, ал. 8 от ЗОП да изисква документи, до 
които би получила достъп по служебен път или чрез публичен регистър (изключая 
възможността за пряк и безплатен достъп, предвид че не се касае до национални бази 
данни на държава членка), извърши проверка в наличната информация на 
официалната страница на ЗАД „Армеец“ (https://armeec.bg/), установявайки, че 
посочения застраховател не поддържа публично достъпна информация за 
застрахованите от него лица, от която настоящият помощен орган да формира 
собствена, безпристрастна, независима, обективна и несъмнено вярна преценка 
досежно достоверността на декларираната от „Вес-Инвест-Н“ ЕООД информация, 
описана по-горе. 

Предвид посоченото, настоящият помощен орган счита, че допуснатото от 
страна на Икономическия оператор несъобразяване и неизпълнение на ясно и 
недвусмислено дадени му от Комисията указания (основание за което ѝ дава нормата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП) за представяне на конкретно посочени от нея 
доказателствени документи, с които да удостовери съответствието си с 
поставеното от Възложителя минимално изискване за икономическо и финансово 
състояние като един от одобрените от него критерии за подбор, е с елемент на 
същественост, която препятства възможността този Участник да бъде допуснат до 
участие в следващия етап на процедурата. 

В допълнение, Комисията намира за необходимо да посочи, че съзнавайки 
некоректността в отношението си към указанията, дадени му от настоящия 
помощен орган в предходния негов Протокол, Икономическият оператор не би 
следвало да има очаквания да бъде допуснат до участие, предвид на това, че подобно 
действие би довело до поставяне в неравнопоставено и дискриминирано положение 
конкурентните му Участници в обособената позиция, които стриктно и точно са 
спазили дадените им указания, респ. би предпоставило нарушение на един от 
основните принципи на ЗОП, въздигнат с нормата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона. 
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(3) В приложимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него нов ЕЕДОП,  
Участникът е декларирал, че като част от инженерно-техническия състав, предвиден от 
него за изпълнение на строителството, предмет на обособена позиция №5, за която е 
подадена офертата му, е определил инж. Георги Попов за „Отговорник/специалист по 
контрола на качеството“ и инж. Цветана Христова – за „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве“. 

- По отношение придобития от инж. Попов професионален опит е декларирано 
следното: „проф. опит 42 г., участвал в извършването на монтаж на топлоизолация на 
стени, монтаж на топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на 
дограма, подмяна и монтаж на вътрешна ел. инсталация и мълниезащита на: 
Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от 
многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за 
енергийна ефективност на обособени позиции: обособена позиция №2 „Многофамилна 
жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа“, ул. 
„Овощарска“ №5. Извършени следните стр. работи: монтаж на топлоизолация на стени, 
монтаж на топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на дограма, 
подмяна и монтаж на вътрешна ел. инсталация и мълниезащита; „Въвеждане на мерки за 
повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с 
идентификатор 04279.616.53.4 по кадастралната карта на гр. Благоевград“, ул. „Васил 
Левски“, №13, вх.Г, разположени в имот с идентификатор 04279.616.53 по кадастрална 
карта на гр.Благоевград, УПИ I 5520,5521,5522, КВ.126 по плана на II микрорайон, гр. 
Благоевград, в изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради. Извършени следните стр. работи: монтаж на 
топлоизолация на стени, монтаж на топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация, 
подмяна на дограма, подмяна и монтаж на вътрешна ел инсталация и мълниезащита“. 

- Спрямо другото лице, определено за Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ - инж. Цветана Христова, са вписани следните данни и 
информация: „проф. опит 14 год. в монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на 
топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна и 
монтаж на вътрешна ел. инсталация и мълниезащита на: Инженеринг-проектиране, 
авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във 
връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на обособени 
позиции: обособена позиция №2 „Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: 
гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Овощарска“ №5. Извършени следните стр. работи: 
монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на топлоизолация на покрив, полагане на 
хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна и монтаж на вътрешна ел. инсталация и 
мълниезащита; „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 
многофамилна жилищна сграда с идентификатор 04279.616.53.4 по кадастралната карта 
на гр. Благоевград“, ул. „Васил Левски“, №13, вх.Г, разположени в имот с идентификатор 
04279.616.53 по кадастрална карта на гр.Благоевград, УПИ I 5520,5521,5522, КВ.126 по 
плана на II микрорайон, гр. Благоевград, в изпълнение на Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради. Извършени следните стр. работи: 
монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на топлоизолация на покрив, полагане на 
хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна и монтаж на вътрешна ел инсталация и 
мълниезащита“. 

 

В резултат от направения от нея прочит на дословно цитираната 
информация, вписана в обсъжданото поле на разглеждания ЕЕДОП, Комисията счита 
за недвусмислено и несъмнено видно, 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: 

- инж. Георги Попов има опит в осъществяването на контрол на качеството 
при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
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предвид на това, че единствения деклариран негов опит е в извършването на монтаж 
на топлоизолация на стени, монтаж на топлоизолация на покрив, полагане на 
хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна и монтаж на вътрешна ел. инсталация и 
мълниезащита; 

- инж. Цветана Христова притежава изискуемия специфичен опит като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, с 
оглед ясно направената от Участника декларация, че придобития от лицето 14 
годишен опит е само в монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на 
топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна и 
монтаж на вътрешна ел. инсталация и мълниезащита. 

 

С оглед така направените от нея установявания и обоснованите въз основа на 
тях изводи, несъмнено безспорна е липсата на доказано съответствие на посоченте 
лица с минималните изисквания, обективирани по напълно идентичен начин както в 
текстовете на Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ и т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „б“ и т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията 
за участие в процедурата. 

Отчитайки така установената непълнота в предоставената информация и  
направения от нея извод за липса на безспорна доказаност на изискуемия специфичен  
опит на предложените експерти, както и факта, че въпреки предоставената му 
допълнителна възможност за корекции и отстраняване на нередовностите в 
депозираната от него оферта, Участникът отново не е представил достатъчно 
релевантна и достоверна информация и/или годни доказателства за съответствие с 
цитираните условия за подбор и допустимост, Комисията счита за напълно 
обективно и оправдано да предложи на Възложителя и на това основание да 
отстрани „Вес-Инвест-Н“ ЕООД от участие в процедурата. 

Колкото до правното основание за предлаганото от Комисията отстраняване 
на Участника, същото се съдържа в нормата на чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с 
чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. 

 
(4) В отговор на изискването, поставено от Комисията в Раздел I, т. 11 от 

указателната част на Протокол №1/14.08.2019 г., имащо следното съдържание: „Ползвайки 
се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
Комисията указва на „Вес-инвест-Н“ ЕООД да представи доказателства от които да е 
видно, че предметния обхват на притежавания от него Сертификат за внедрена и 
сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по Стандарт ISO 
14001:2015, съответства на изискванията, утвърдени от Възложителя (неоспорени, 
влезли в сила и задължителни за изпълнение, съобразно императива на чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 5 от Обявлението за поръчка, така 
и в Раздел III, т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата и е „в областта на 
сградното строителство“, Участникът е представил допълнително следните документи: 

 
1. Заверено копие на Сертификат № В2810051 за внедрена от „Вес-Инвест-Н“ ЕООД 

система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 по отношение на следните 
дейности: „Проектиране, изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, 
канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения и съоръжения за опазването на 
околната среда. Проектиране и строителство на енергийна и пътна инфраструктура, 
укрепване на свлачища. Строително-монтажни работи и строителни ремонти. Търговия 
със строителни материали“, изписан на български и на английски език.  

Сертификатът е издаден от LETRINA S.A и е със срок на валидност до 04.05.2020 г. 
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2. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Вес-Инвест-Н“ 
ЕООД система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е 
издаден с № В2810051-Е и има период на валидност от 05.05.2017 г. до 04.05.2020 г. 
Предметният му обхват включва: „Проектиране, изграждане, реконструкция и 
модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения и 
съоръжения за опазването на околната среда. Проектиране и строителство на енергийна 
и пътна инфраструктура, укрепване на свлачища. Строително-монтажни работи и 
строителни ремонти. Търговия със строителни материали“, изписан на български и на 
английски език. Органът по сертификация, издал документа е идентичен както на 
предходно обсъдения Сертификат, а именно: LETRINA S.A.   

3. Заверено копие на Уверение, с изх. № 191021-02/21.10.2019 г., с посочен автор 
LETRINA S.A. с представител „Глобал Груп (София)“ ООД, положен подпис на лицето 
Невена Тодорова – Управител, и печат на „Глобал Груп (София)“ ООД, удостоверяващо, 
че издадените сертификати № В2810051 и №В2810051 с обхват: „Проектиране, 
изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и 
хидротехнически съоръжения и съоръжения за опазването на околната среда. Проектиране 
и строителство на енергийна и пътна инфраструктура, укрепване на свлачища. Строително-
монтажни работи и строителни ремонти. Търговия със строителни материали“ на 
сертифицираната Интегрирана система за управление на качеството и околна среда, 
съгласно международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, включва 
осъществяване дейности в областта на сградното строителство в съответствие на 
групи и категории строежи, за които е вписано дружеството в централния професионален 
регистър на строителя (КСБ). 
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Видно от така представеното „Уверение“, лицето, представляващо 
Дружеството, което се сочи за представител на Органа по сертификация, е 
декларирало единствено, че в предметния обхват на притежавания от „Вес-Инвест-
Н“ ЕООД Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
Стандарт ISO 9001:2015, издаден под № В2810051, се включва осъществяване 
дейности и в областта на сградното строителство. 

Идентично удостоверяване, относимо към притежавания от „Вес-Инвест-Н“ 
ЕООД Сертификат за внедрена от него система за управление на околната среда по 
Стандарт ISO 14001:2015, издаден под № В2810051 – Е, нито в обсъждания, нито в 
друг от допълнително представените от Участника допълнителни документи не се 
съдържа. 

 

С оглед липсата на представени годни доказателствени средства, от които да 
бъдат почерпени безспорни, обективни и неподлежащи на тълкуване данни за това, че 
в предметния обхват на притежавания от „Вес-Инвест-Н“ ЕООД Сертификат за 
разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда, е 
включено и „сградно строителство“, обосновава извода на настоящия помощен орган, 
че от страна на Участника отново не е доказано по ясен и несъмнен начин 
съответствие с минималното изискване за технически и професионални способности, 
утвърдено конкретно за целите на настоящето възлагане по идентичен начин както в 
Раздел VI.3., т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.5. от 
Указанията за участие в процедурата. 

Така обоснованото от Комисията заключение предпоставя напълно логичното 
поредно нейно предложение Участникът да бъде отстранен от процедурата, този 
път на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от 
ЗОП. 

 
4. В приложение към обсъдените в предходните точки ЕЕДОП на Участника и 

ползвания от него Подизпълнител, допълнително (освен гореанализираните), са 
представени следните документи - както такива, конкретно указани им от Комисията, а 
също така и други, преценени от Икономическите оператори като необходими и относими 
за доказване на отделни, декларирани в ЕЕДОП факти и обстоятелства, а именно: 

4.1. Заверено копие на Удостоверение № 423/09.09.2005 г. на инж. Цветана Христова 
за завършен курс за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ по Наредба 
№ 2 от 22.03.2004 г., без посочен срок на валидност. 

4.2. Заверено копие на Сертификат № BG14012, в който е удостоверено, че Георги 
Попов успешно е завършил тридневно обучение и издържал изпит за отговорник по 
контрола на качеството на изпълнение на строителството и вътрешни одитори на системи 
за управление (СУ), програма на курса: 

- въведение в системите за управление (СУ) и одитиране; 

- Процесен подход. Контрол на качеството на изпълнение на строителството. 
Определяне на аспектите на ОС. Идентификация на опасностите и оценка на риска. 
Управление на дейностите; 

- Изисквания на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001; 

- Изисквания към одитирането на СУ. Изисквания на стандарта ISO 19011; 

- Видове одити на СУ; 

- Използвани документи при подготовка, провеждане и приключване на вътрешен 
одит. Упражнения. 

4.3. Заверено копие на Уверение, с изх. № 191021-04/21.10.2019 г., с посочен автор 
QMS CERTIFICATION SERVICES с представител „Глобал Груп (София)“ ООД, положен 
подпис на лицето Невена Тодорова – Управите и печат на „Глобал Груп (София)“ ООД, 
удостоверяващо, че издадения Сертификат № BG14012 на Георги Попов за отговорник по 
контрола на качеството на изпълнение на строителството и вътрешни одитори на системи 
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за управление, включва контрола на качеството на изпълнение на строителството и 
за съответствие на влаганите в строежите строителни материали със 
съществените изисквания на ЗУТ. 

 

 
 
7. „ПСГ“ АД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1355/18.07.2019 г., подадена за 

изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №4, допълненията към 
която са с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[394] от 22.10.2019 г. 

 
В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1, носещ начална дата 14.08.2019 г. по отношение на изискваните му 
допълнителни документи, Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството кратко 

изброяване на представените от него в допълнение към първоначалната му оферта нов 
ЕЕДОП и други документи, конкретно указани му от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 
от ЗОП. 

Разгледани по същество, визираните документи, съставляващи в тяхната съвкупност 
съдържанието на допълнително представения от Дружеството пакет, са следните: 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за „ПСГ“ 
АД, подписан с квалифицирани електронни подписи от Изпълнителния директор и 
членовете на СД на Дружеството (задължени лица по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 4 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП) и представен на електронен носител, в 
изискуемия нередактируем формат. 

 

3. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено с №9 от 
12.02.2018 г. от „Интелиджънс Архитекти“ ООД, съдържащо в текста си даваното от 
издателя му уверение, че „ПСГ“ АД е изпълнило „с отлично качество и в срок“ договор от 
29.03.2015 г. с предмет: „Инженеринг (проектиране и СМР) на обект: „Жилищна сграда с 
медицински център – осигуряване на достъпна среда и мерки за енергийна ефективност в 
УПИ I, кв. 85, ж.к. „Сухата река“, район Подуене, с адрес гр. София, кв. „Суха река“, бл. 
60“.  

Направено е изброяване на изпълнените от „ПСГ“ АД дейности по работно 
проектиране (вкл. и отделните части на проектната разработка) и конкретни строителни 
интервенции – посочени по вид и технически параметри по следния начин: „основен 
ремонт на сграда, включваща комбинация от следните дейности: 

- поставяне на топлоизолация на покриви и стени – 1 600 м2; 

- поставяне на хидроизолация – 621 м2; 

- подмяна на съществуваща дограма – 530 м2; 

- подмяна и монтаж на отоплителна инсталация, в т.ч. ремонт и модернизация на 
съществуваща абонатна станция, цялостно изграждане на основните и второстепенни 
тръбни пътища и разводки, цялостно оборудване на отоплителните тела; 

- подмяна и монтаж на ВиК инсталация, в т.ч. цялостно изграждане на 
вертикални и хоризонтални захранващи водопроводни линии от сграден водомер до 
санитарни възли. Общо изграден водопровод 1 600 м. – полипропиленови тръби с диаметър  
Ø20 до Ø75 и изграждане на цялостна канализационна система с PVC тръби с общ 
метраж 660 м.; 

- подмяна и монтаж на електрическа инсталация – в т.ч. цялостно оборудване за 
изпълнение на проекта по част „Електро“: силнотокова 600 м., слаботокова 2 400 м., 
пожароизвестителна 880 м. и осветителна 2 400 м.“. 
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 Направено е също така посочване на конкретния времеви период на изпълнение на 
инженеринговите дейности, стойността на изпълнението и категорията на строежа. 
Изразено е и високото мнение на Инвеститора по отношение изпълнените от „ПСГ“ АД 
дейности. 

 

4. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, изх. №69-00-1150 от 
26.11.2015 г., подписано от Кмета на Община Благоевград и съдържащо изразяваното от 
автора му уверение относно обстоятелството, че „ПСГ“ АД е изпълнило в периода от 
10.08.2015 г. до 06.11.2015 г. инженерингови дейности (работно проектиране и СМР) на 
обект „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови” № 1“. 

От страна на Възложителя е направено подробно изброяване на конкретно 
изпълнените от „ПСГ“ АД отделни дейности: изготвяне на работен проект по всички части 
и конкретните, следващи от одобрените проекти строителни интервенции. 

Посочени са и съответните периоди на изработка и предаване на работния проект, 
респ. изпълнение на строителството, за удостоверяване завършването на което е посочено и 
конкретно издаденото Разрешение за ползване. 

 

5. Заверени копия на валидни към датата на подаване на допълнителните 
документи Застрахователни полици „Професионална отговорност“, титуляри (застраховани 
в качеството им на проектанти) на които са следните лица: арх. Драгомир Николов, инж. 
Александра Александрова, инж. Виргиния Петракиева, инж. Албена Канева, инж. Ирина 
Петрунова, инж. Михаил Григоров, инж. Петър Игнатов, инж. Стефан Стефанов и инж. 
Грета Рангелова. 

Представена е и застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална 
отговорност на лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, с която е 
застрахована отговорността на инж. Стефан Стефанов. 

 
************************************************************************ 
 

Извършеният от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и 
анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените документи, 
представени допълнително от Участника, обосновават следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, Участникът е представил 
ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа 
на първоначално представената от него оферта. 

Едновременно, посредством представените в допълнение към този ЕЕДОП 
документи, се прави удостоверяване на достоверността на голяма част от 
декларираните от Икономическия оператор обстоятелства. 

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от Участника в новопредставения от него ЕЕДОП и 
относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в 
частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за 
лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 
настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в представената 
от „ПСГ“ АД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, 
нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с 
поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за 
подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 
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8. „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД – представил допълнителни документи, 

с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[401] от 23.10.2019 г. оферта с № РМЛ19-ТД26-1356 от 
18.07.2019 г., подадена от Дружеството за обособена позиция №5 от обхвата на 
настоящето възлагане 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1, носещ начална дата 14.08.2019 г., Участникът е 
представил следните документи: 

 

1. Документ, наименован „Опис на допълнителните документи, съгласно Протокол 
№1 съдържащи се в офертата на „Строй контрол инвест“ ЕООД, в който е инкорпорирана 
таблица, съдържаща изброяване (вкл. и на броя страници) на всеки един от допълнително 
представените на хартиен носител документи, както и два – на електронен носител. 

Разгледани по същество, визираните документи, съставляващи в тяхната съвкупност 
съдържанието на допълнително представения от Дружеството пакет, са следните: 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за „Строй 
контрол инвест“ ЕООД и подписан с квалифициран електронен подпис от Управителя и 
Едноличния собственик на капитала на Дружеството, представен на електронен носител, в 
нередактируем формат. 

Видно от данните, съдържащи се в полетата на Част II, Раздел „В“ и Раздел „Г“ на 
новопредставения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал еднозначно, че 
при изпълнение на поръчката ще ползва Трети лица, както и Подизпълнител в лицето на  
„Санконсултинг“ ЕООД, на когото се предвижда да бъде превъзложено изпълнението на 
дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторския надзор. Въпросните 
дейности са определени на 4,17% от общия обем на дейностите, включени в предметния 
обхват на обществената поръчка.  

Липсват волеизявления от страна на Участника да ползва друг Подизпълнител, 
освен персонифицираното по-горе Дружество. 

 

3. Съобразявайки указанието, дадено му от Комисията в т. 2 на Раздел I от 
диспозитивната част в относимото за този Участник поле на Протокол №1, едновременно и 
с цел удостоверяване верността на декларираното обстоятелство, че „Санконсултинг“ 
ЕООД ще участва в изпълнението на част от дейностите, предмет на възлагане по 
обособена позиция №5, в качеството му на Подизпълнител, едновременно и в изпълнение 
на разпоредбата на чл. 66, ал. 1, изр. второ от ЗОП, като част от допълнително 
представените документи е приложена декларация (в оригинал), обективираща в текстовото 
си съдържание следните волеизявления на Управителя на „Санконсултинг“ ЕООД: 

а) давано съгласие представляваното от него Дружество да участва като 
Подизпълнител на „Строй контрол инвест“ ЕООД, в хипотеза, че на същият този 
Икономически оператор бъде възложено изпълнението на дейностите, включени в обхвата 
на посочената обособена позиция на настоящата обществена поръчка, поемайки 
ангажимент да изпълни дейностите по проектиране и упражняване на авторски надзор. 
Посочените дейности са определени на 4,17% от общия обем дейности, включени в обхвата 
на поръчката; 

б) направена декларация, според която „Санконсултинг“ ЕООД отговаря на 
съответните критерии за подбор съобразно посочените вид и дял на поръчката, които ще 
изпълнява, както и че за него не са налице основания за отстраняване от процедурата; 

в) дадени гаранции, че ще подпише договор за подизпълнение, ще изпълнява 
дейностите качествено, съобразно изискванията на Възложителя, няма да превъзлага на 
други лица възложените му като Подизпълнител дейности; 
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г) конкретизирани са и съответните критерии за подбор, на които Дружеството 
твърди, че отговаря, а именно: 

- оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

- застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 
клауза „проектант“; 

- изпълнени услуги по изготвяне на работни проекти със сходен предмет на 
поръчката,  

- екип за изготвяне на работния проект и за упражняване на авторски надзор, 

д) дадено съгласие Участникът да разполага с всички негови  (на „Санконсултинг“ 
ЕООД) изискуеми ресурси и капацитет; 

е) съгласие на Подизпълнителя „Строй контрол инвест“ ЕООД да се позовава на 
декларираните от „Санконсултинг“ ЕООД: 

- оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – 239 000 лв. за 2018 г., 

- застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ от 
10.06.2019 г., както и на персоналните застраховки (посочени с конкретните им номера 
и застрахователна компания – издател), сключени от следните проектанти от 
предложения от него проектантски екип: проектант по част „Архитектурна“ и водещ 
проектант - арх. Теодора Владимирова, проектант по част „Конструктивна“ - инж. Веселина 
Стоянова, проектант по част „Електро“ – инж. Татяна Радева – Стоилова, проектант по част 
„ВиК“ - инж. Георги Колев, проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Калин 
Каменов, проектант по част „ПБЗ“ – инж. Илияна Малезанова – Петрова, проектант 
по част „ПБ“ – инж. Петър Игнатов, проектант по част „ТКК“ – инж. Людмил Иванов, 
проектант по част „ПУСО“ – инж. Десислав Косев. 

Соченатата като издадена на инж. Илияна Малезанова – Петрова, персонална 
застрахователна полица за сключена от нея застраховка „Професионална 
отговорност“, е описана с нейния номер - № 212219211000001 от 02.01.2019 г и издател 
– „ДЗИ“ ЕАД. 

- изпълнени услуги по изготвяне на работни проекти със сходен предмет на 
поръчката, а именно: (1) реализирана услуга като Подизпълнител за дейност проектиране, в 
изпълнение на обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране, упражняване на 
авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-
2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ 
по ОПРР 2014-2020 г. по две обособени позиции” за обособена позиция № 2 „Инженеринг 
на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31“ и (2) 
реализирана услуга в частта за дейност проектиране за обект „Възлагане на дейности по 
инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна 
ефектвност по три обобосбени позиции за обособена позиция № 3: „Жилищен блок, град 
Поморие, Община Поморие, бул. „Яворов“ № 62“ и 

- екип за изготвяне на работния проект и за упражняване на авторски надзор, с 
професионална компетентност и опит, съответстваща на спецификата на възлагане, а 
именно: проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант - арх. Теодора Владимирова, 
проектант по част „Конструктивна“ - инж. Веселина Стоянова, проектант по част „Електро“ 
– инж. Татяна Радева – Стоилова, проектант по част „ВиК“ - инж. Георги Колев, проектант 
по част „Енергийна ефективност“ – инж. Калин Каменов, проектант по част „ПБЗ“ – инж. 
Илияна Малезанова – Петрова, проектант по част „ПБ“ – инж. Петър Игнатов, проектант по 
част „ТКК“ – инж. Людмил Иванов, проектант по част „ПУСО“ – инж. Десислав Косев. 

Тук е мястото да се отбележи, че освен обсъдената декларация на 
„Санконсултинг“ ЕООД, не е представен друг аналогичен документ от друго Търговско 
дружество, което да е заявило съгласие да участва като Подизпълнител на „Строй 
контрол инвест“ ЕООД при изпълнението на настоящата поръчка, в частта ѝ на 
обособена позиция №5.  
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4. В съответствие с условията и изискванията на Комисията, обективирани в т. 3 на 
Раздел I от указателната част на Протокол №1/14.08.2019 г., в относимото за този Участник 
поле, основани на константната практика на КЗК и ВАС, в приложение е представена и 
декларация, с посочено правно основание чл. 65 от ЗОП, автор на която отново е 
Управителят на  „Санконсултинг“ ЕООД. 

Разгледани по същество, вписаните в обсъждания документ декларативни 
волеизявления преповтарят в по-голямата си част тези, съдържащи се в разгледаната в 
предходната точка декларация, касателно даваното от „Санконсултинг“ ЕООД съгласие 
„Строй контрол инвест“ ЕООД да се ползва от неговите капацитет и ресурси, подробно 
описани в т. 3, буква „е“ по-горе. 

Комисията счита за необходимо да отбележи и че това е единствената такава 
декларация, обективираща волеизявление на Търговско дружество да предоставя 
капацитет и ресурси на Участника. 

 

5. Като част от обсъжданите допълнителни документи, представени в срока по чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП в отговор на констатациите на Комисията за непълнота, несъответствия 
и нередовности в първоначално представената оферта, е приложен и нов ЕЕДОП на 
„Санконсултинг“ ЕООД – Дружеството, ясно и еднозначно декларирало съгласието си да 
осъществи, в качеството си на Подизпълнител дейностите по работно проектиране и 
осъществяване на авторски надзор, както и че предоставя капацитет (подробно описан като 
обхват в т. 3 по-горе) - espd-response файл, в нередактируем формат, цифрово подписан от 
задълженото за това лице по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 
2 от ЗОП. 

 

Извършеният от Комисията детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко 
едно от декларираните от Участника и ползвания от него Подизпълнител 
обстоятелства, както и на вписаните в новопредставените ЕЕДОП техни волеизявления, 
съпоставени и с декларациите на „Санконсултинг“ ЕООД, имащи като основания за 
издаването им нормите на чл. 65, ал. 3 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП, сочи на наличие на пропуск, 
водещ до несъответствие на Участника с конкретно одобрено от Възложителя, 
неоспорено, влязло в сила и придобило задължителен за спазване характер изискване по 
процедурата, отнасящо се по същество до следното: 

 
На основание направените от нея преглед, съпоставка и анализ на декларираните от 

Подизпълнителя „Санконсултинг“ ЕООД факти и обстоятелства в представяния с 
първоначалната оферта негов ЕЕДОП, относими към лицата от проектантския екип, 
предоставяни (видно от представените по настоящем декларации, обсъдени по-горе в т. 3 и 
т. 4) като ресурс на Участника за изпълнение на дейностите по изготвяне на работния 
проект в отделните му части и за последващо упражняване на авторски надзор по време на 
строителството, Комисията установи, че по отношение на нито един от визираните девет 
проектанти, в относимото поле на Част IV, раздел „В“ на представения от Подизпълнителя 
ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно това дали тези лица притежават 
валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 
от ЗУТ. 

Така установения от него пропуск, настоящият помощен орган квалифицира като 
несъобразяване, както от страна на Подизпълнителя, така и на самия Участник с 
минималното изискване за икономическо и финансово състояние, одобрено от Възложителя 
по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата.  

Липсата на представени данни и информация за доказване изпълнението на 
визираното минимално изискване, Комисията счете за предпоставка, от която следва 
липсата на съответствие (към обсъждания предходен момент на съставяне на Протокол 
№1) на всеки от двамата Икономически оператори, с условието, според което „в  случай, че 
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в офертата си Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще 
изпълняват проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да 
има валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ“.  

Във връзка с така констатираните от него непълноти в обсъдения подробно в 
Протокол №1 ЕЕДОП, представен от „Санконсултинг“ ЕООД, на основание чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП, помощният на Възложителя орган, обърна внимание, че: „с цел доказване, че от 
страна на „Санконсултинг“ ЕООД (респ. и от самия Участник) е изпълнено минималното 
изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние 
и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за 
поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в 
процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор следва да представи данни и информация за притежавана 
от всяко едно от лицата, включени в предложения от него проектантски екип 
валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ“.  

Като възможна алтернатива, Комисията обърна внимание на следното: „в хипотеза, 
че всички, или отделни от проектантите са включени в притежаваната от самото 
Дружество аналогична застраховка (в качеството му на „проектант“), това 
обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в релевантното поле на 
Част IV, Раздел „Б“ както на новопредставяния за Подизпълнителя ЕЕДОП, така и в 
аналогичната декларация на самия Участник“. 

В заключение, целейки установяване достоверността на декларираните 
обстоятелства, Комисията, позовавайки се на правната възможност, предоставяна ѝ с 
нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, указа на Участника и неговия Подизпълнител, че 
независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, допълнително следва 
да бъдат представени и заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни полица/и, от 
която/които да е несъмнено видно, че предложените проектанти отговарят на 
одобреното за целите на настоящето възлагане минимално изискване, многократно 
цитирано по-горе. 

 

В отговор на точните, ясни и непредпоставящи каквото и да е двусмислие или 
неразбиране указания, дадени от настоящия помощен орган по реда на чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП, в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяните от тях ЕЕДОП, 
всеки един от Икономическите оператори – „Строй контрол инвест“ ЕООД и 
„Санконсултинг“ ЕООД е декларирал, че всяко едно от лицата, определени за проектанти 
на отделните части на подлежащия на изготвяне работен проект, притежава валидна 
персонална застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална 
отговорност“, в качеството му на проектант. 

По отношение на експерта, определен за проектант по част „План за 
безопасност и здраве“ - инж. Илиана Панчова Малезанова - Петрова и в двата 
обсъждани ЕЕДОП, е вписана информация, имаща следното идентично съдържание: 
„Застраховка професионална отговорност на ДЗИ ЕАД, ЗП № 212219211000001 от 
02.01.2019 г., валидна до 04.01.2020 г.“ 

По аналогичен начин са представени данните, касаещи застрахователните 
полици, притежавани от останалите проектанти, включени в предложения 
проектантски екип на Участника. 

В приложение, изпълнявайки дадените му от Комисията указания, дословно 
цитирани по-горе, са представени заверени копия на валидни към датата на подаване на 
допълнително изисканите му документи, застрахователни полици за задължителни 
застраховки „Професионална отговорност“, клауза „проектант“, сключени персонално от 
следните експерти, съставляващи определения от Участника проектантски екип, а именно:  

- арх. Теодора Владимирова - проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант,  

- инж. Веселина Стоянова - проектант по част „Конструктивна“,  
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- инж. Татяна Радева – Стоилова - проектант по част „Електро“,  

- инж. Георги Колев - проектант по част „ВиК“,  

- инж. Калин Каменов - проектант по част „Енергийна ефективност“,  

- инж. Петър Игнатов - проектант по част „ПБ“,  

- инж. Людмил Иванов - проектант по част „ТКК“ и  

- инж. Десислав Косев - проектант по част „ПУСО“.  
 

Независимо от еднозначно направеното деклариране в ЕЕДОП на Участника и 
неговия Подизпълнител (отразено и в декларациите на „Санконсултинг“ ЕООД по чл. 
66, ал. 1 и по чл. 65, ал. 3 от ЗОП), че проектантът по част „ПБЗ“ – инж. Малезанова 
– Петрова притежава лична, поименна застрахователна полица, удостоверяваща 
застраховане на професионалната отговорност на това физическо лице, в качеството 
му на проектант, доказателства в тази насока не са представени. 

Единствената друга застрахователна полица, съдържаща се в пакета 
обсъждани документи, не е на физическо лице, а на Търговско дружество с фирмено 
наименование „Аргус консулт“ ЕООД.  

 

 
Въпросната застрахователна полица, за застраховащ и застрахован по която е 

вписано „Аргус консулт“ ЕООД, е издадена от „ДЗИ – общо застраховане“ ЕАД с № 
212219211000001 от 02.01.2019 г., под който номер, както многократно вече беше 
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посочено по-горе, настоящия Участник и ползвания от него Подизпълнител 
„Санконсултинг“ ЕООД декларират, че е застрахована професионалната отговорност 
на инж. Илияна Малезанова – Петрова. 

Действително, видно от съдържанието на обсъжданата застрахователна 
полица, името на инж. Малезанова – Петрова е споменато, но единствено и само, в 
качеството ѝ на Управител на „Аргус консулт“ ЕООД, което обстоятелство по 
никакъв начин, според Комисията не променя извода ѝ, че за този експерт, предложен 
в личното му качество за проектант по част „ПБЗ“, не е представена изискуемата 
като минимално условие за допустимост персонална, поименна застрахователна 
полица, с която е застрахована професионалната ѝ отговорност като „проектант“. 

Тук е мястото да се посочи и това, че липсват каквито и да е относими 
доказателствени документи, от които да се установява, че професионалната 
отговорност на инж. Малезанова – Петрова, в качеството ѝ на физическо лице – 
проектант, също е застрахована с обсъжданата застрахователна полица. 

Алогично и неприемливо е да се счита, че Участникът очаква от Комисията да 
кредитира въпросната застраховка на „Аргус консулт“ ЕООД (Дружество, което с 
оглед неговия статут (с ограничена отговорност), носи на самостоятелно основание, 
различна от това на физическото лице, негов Управител, отговорност за 
упражняваната от него професионална дейност), като годно доказателствено 
средство, удостоверяващо по несъмнен и безспорен начин, че от експерт Малезанова – 
Петрова, а и от страна на самия Участник е изпълнено минималното изискване, 
одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и 
оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за 
поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие 
в процедурата. 

На следващо място, Комисията намира за необходимо да посочи и това, че ако 
Участникът е имал желание да се ползва от застрахователната полица на „Аргус 
консулт“ ЕООД, като доказателство за притежаван от него капацитет, това 
обстоятелство е следвало ясно да бъде заявено както в Част II, Раздели „В“ и „Г“ на 
представяния от „Строй контрол инвест“ ЕООД нов ЕЕДОП, така и потвърдено от 
самото Дружество - „Аргус консулт“ ЕООД, посредством представяне на негов 
ЕЕДОП и ясно изразени волеизявления, обективиращи съгласието му да е Трето лице, 
предоставящо капацитета си (сключена застраховка „Професионална отговорност“) 
на Участника, както и Подизпълнител за изпълнение на конкретен дял от предмета 
на поръчката, каквито данни, информация и доказателствени документи не са 
представени. 

 

В обобщение на гореизложеното, Комисията счита, че при липсата на ясно, 
конкретно и еднозначно направено от самия Участник деклариране на факти и 
обстоятелства, наличието на които е задължително условие за пълнотата и 
коректността на представяния от него ЕЕДОП, респ., за допустимостта и на 
офертата му в цялост, извън предоставените ѝ от ЗОП граници на компетентност е  
да основава крайните си изводи на собствени, изведени от нея по тълкувателен път 
заключения. Нещо повече, превишаване на делегираните ѝ като помощен орган на 
Възложителя правомощия би било и да измества действителната воля на 
Икономическия оператор, но предвид факта, че дори и при допълнително 
предоставената му възможност в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП той не е изразил 
същата точно, недвусмислено и по непредпоставящ тълкуване начин, при тази си  
некоректност не би могъл да има правни очаквания да продължи участието си в 
процедурата. 

Основавайки се на гореописаните факти, установени от нея след прецизен 
преглед на новопредставените от „Строй контрол инвест“ ЕООД данни и 
информация, относими към определения от него проектант по част „ПБЗ“ – инж. 
Илиана Малезанова - Петрова, Комисията счита, че Участникът (както и неговия 
Подизпълнител „Санконсултинг“ ЕООД) не е доказал съответствие с изискването 
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всеки един от предложените от него проектанти да има валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Пряка последица от този повторен пропуск от страна на Икономическия 
оператор и непредставяне от него на конкретно посочена му от Комисията липсваща 
информация (удостоверена със съответно годно доказателствено средство), е и 
заключението на настоящия помощен орган, че от „Строй контрол инвест“ ЕООД не 
е доказано по ясен, недвусмислен и безспорен начин съответствие с минималното 
изискване, одобрено от Възложителя и оповестено както в текста на Раздел III.1.2., 
т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 
4.2., изречение второ от Указанията за участие в процедурата, което минимално 
изискване, бидейки неоспорено, е влязло в сила и е придобило задължителен на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП характер спрямо всички Участници в процедурата. 

Липсата на доказано от Участника съответствие с визираното минимално 
изискване, утвърдено за целите на настоящето възлагане (което, бидейки му известно 
като част от критериите за подбор е било задължително за спазване и изпълнение), 
предпоставя и предложението на Комисията „Строй контрол инвест“ ЕООД да бъде 
отстранено от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във 
връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

  
6. В приложение към обсъдения в предходната точка ЕЕДОП, допълнително са 

представени следните документи - както такива, конкретно указани на Участника от 
Комисията, а също така и други, преценени от него като необходими и относими за 
доказване на отделни, декларирани в ЕЕДОП факти и обстоятелства, както следва: 

6.1. Заверени копия на валидни към датата на подаване на допълнително 
изисканите му документи, застрахователни полици за задължителни застраховки 
„Професионална отговорност“, клауза „проектант“, сключени персонално от следните 
експерти, съставляващи определения от Участника проектантски екип, а именно: арх. 
Теодора Владимирова - проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант, инж. 
Веселина Стоянова - проектант по част „Конструктивна“, инж. Татяна Радева – Стоилова - 
проектант по част „Електро“, инж. Георги Колев - проектант по част „ВиК“, инж. Калин 
Каменов - проектант по част „Енергийна ефективност“, инж. Петър Игнатов - проектант по 
част „ПБ“, инж. Людмил Иванов - проектант по част „ТКК“ и инж. Десислав Косев - 
проектант по част „ПУСО“. 

6.2. Заверено копие на граждански договор от 11.07.2019 г., по силата на който 
едната от Страните по него – г-н Игнат Енев се е съгласил да изпълнява задълженията на 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве в екипа за изпълнение на СМР, 
предложен от Строй контрол инвест“ ЕООД при участието му в настоящата обществена 
поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №5. 

6.3. Декларация, подписана от г-н Игнат Енев, определящ се като Трето лице, в 
която са обективирани правените от него волеизявления да участва в настоящата 
обществена поръчка като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве в 
инженерно-техническия състав, предложен от Участика.  

В декларативна форма са посочени притежаваните от лицето професионална 
квалификация (основна и допълнителна) и придобит от него специфичен опит, 
съответстващ на изискуемия за целите на настоящето възлагане. 

6.3. Заверено копие на Сертификат №21 от 17.04.2019 г., издаден от Служба по 
трудова медицина „Медико“ ООД, удостоверяващ обстоятеството, че г-н Игнат Енев е 
завършил курс за „Координатор по безопасност и здраве при работа“, съгласно чл. 5, ал. 2 
от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР. 
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9. „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД – представил допълнителни документи с 

вх. № РМЛ17-ПП10-1-[410] от 24.10.2019 г. към оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1358 от 
18.07.2019 г., подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция 
№2 на настоящата обществена поръчка 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1 с дата 14.08.2019 г., Участникът е представил: 

 
1. Списък, в съдържателната част на който, в табличен вид е направено 

последователно изброяване на отделните документи, допълнително представяни от 
Икономическия оператор към първоначално представената от него оферта за участие по 
обособена позиция №2 на провежданата процедура. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, представен като espd-
response файл, в нередактируем формат, цифрово подписан от задълженото за това лице, 
прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства, извършени от Комисията 
на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на всички минимални изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура, Участникът е представил ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от него аналогична декларация. 

 

3. Като част от пакета допълнителни документи, представени за конкретизиране или 
допълване на данните и информацията в депозирания от него ЕЕДОП, са приложени както  
такива, изискани му от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ППЗОП, така и други, 
преценени от Икономическия оператор като необходими и относими за доказване на 
отделни, декларирани от него факти и обстоятелства, а именно: 

3.1. Заверено копие на Застрахователна полица № 19 517 1317 0000827812 от 
02.08.2019, издадена от ЗАД „Армеец“ АД, с която е застрахована професионалната 
отговорност на „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД за упражнявана от него професионална 
дейност „проектиране“. Периодът на застраховане е от 14.08.2019 г. до 13.08.2020 г. 

3.2. Заверени копия на валидни Застрахователни полици по задължителна 
застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството“, титуляри (застраховани в качеството им на проектанти) на които са 
следните лица: арх. Теофана Теофилова, инж. Валентин Терзиев, инж. Кръстю Чалъмов, 
инж. Албена Търпенова - Николова, инж. Иван Вълев, инж. Йонка Пеловска и инж. Катрин 
Найденова. 

3.3. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение №10-56-16/20.03.2019 г., 
издадено от Община Стара Загора в полза на „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД, по отношение 
на което Дружество се удостоверява, че в качеството си на Партньор в „МКМБ“ ДЗЗД, е 
изпълнило 80% от дейностите по договор с предмет: „Инженеринг – проектиране и 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора, 
жилищна сграда с адрес гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” №163, вх. „0“, „А“, 
„Б“, „В“ и „Г“, в което число: изготвяне на работен проект и СМР, включващи топлинно 
изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, вкл. и 
нова хидроизолация, топлинно изолиране на под, въвеждане в експлоатация на 
енергоефективно осветление. 
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Конкретизирани са отделните периоди на изпълнение на посочените дейности, 
актовете с които същите са приети, както и заплатените на Дружеството стойности за всяка 
изпълнена от него дейност. 

3.4. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение 
№Д16001498ВН_012ВН/23.04.2018 г., в което е отразено правеното от Кмета на Община 
Варна удостоверяване, че „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД е изпълнило инженерингови 
дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна 
сграда - блок № 146, входове 5 и 6 с идентификатори 10135.3512.189.3 и 10135.3512.189.2, в 
гр.Варна кв. 7, район Младост, ж.к. „Младост“, в изпълнение на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

Посочени са конкретно изпълнените от Икономическия оператор дейности по 
работно проектиране и последващо изпълнение на строителството на обекта, съответните 
периоди, в които са осъществени отделните дейности, както и заплатената за реализацията 
им стойност. Конкретизирани са и съответните актове, с които е приета всяка отделна, 
изпълнена от „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД дейност. 

3.5. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение №10-56-15/20.03.2019 г., 
издадено от Община Стара Загора в полза на „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД, по отношение 
на което Дружество се удостоверява, че е изпълнило дейностите по договор с предмет: 
„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на община Стара Загора, жилищна сграда с адрес гр. Стара Загора, ул. 
„Генерал Гурко“ №104, вх. „0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“ и „Д“, в което число: изготвяне на 
работен проект и строителство, включващо топлинно изолиране на външни стени, подмяна 
на дограма, топлинно изолиране на покрив, вкл. и монтаж на битумна хидроизолация, 
топлинно изолиране на под, въвеждане в експлоатация на енергоефективно осветление. 

Конкретизирани са отделните периоди на изпълнение на посочените дейности, 
актовете с които същите са приети, както и заплатените на Дружеството стойности за всяка 
изпълнена от него дейност. 

3.6. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение №99-00-16/29.03.2019 г., 
в което е отразено правеното от Кмета на Община Благоевград удостоверяване, че „МБ 
Инженеринг 2001“ ЕООД е изпълнило инженерингови дейности за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес ул. 
„Даме Груев“ №36, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, в изпълнение на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

Посочени са конкретно изпълнените от Икономическия оператор дейности по 
работно проектиране и последващо изпълнение на строителството на обекта, съответните 
периоди, в които са осъществени отделните дейности, както и заплатената за реализацията 
им стойност. Конкретизирани са и съответните актове, с които е приета всяка отделна, 
изпълнена от „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД дейност. 

3.7. Заверени копия на шест броя документа – препоръки, референции и референтен 
лист, с които както Участника, така и други юридически лица удостоверяват конкретно 
изпълнени от арх. Теофана Теофилова дейности по изготвяне на инвестиционни проекти по 
част „Архитектурна“, както и такива по ръководство на процеса по изготвяне на различни 
проектни разработки, в качеството ѝ на Ръководител проект. 

3.8. Заверени копия на седем броя документа – препоръки, референции и референтни 
листа, с които както „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД, така и други юридически лица 
удостоверяват конкретно изпълнени от инж. Валентин Терзиев дейности по изготвяне на 
инвестиционни проекти по част „Конструктивна“ на жилищни и други видове сгради. 

3.9. Заверени копия на седем броя документа – препоръки, референции и референтни 
листа, с които както настоящия Участник, така и други юридически лица удостоверяват 
конкретно изпълнени от инж. Кръстю Чалъмов дейности по изготвяне на инвестиционни 
проекти по част „Електро“/„Електроинсталации“ на жилищни и други видове сгради. 

3.10. Заверени копия на пет броя документа – препоръки, референции и един 
референтен лист, с които както настоящия Участник, така и други юридически лица 
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удостоверяват конкретно изпълнени от инж. Албена Търпенова - Николова дейности по 
изготвяне на инвестиционни проекти по част „ВиК“ на жилищни и други видове сгради. 

3.11. Заверени копия на пет броя документа – препоръки и референции, с които 
както „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД, така и други юридически лица удостоверяват както 
конкретно изпълнени от инж. Лидия Цоневска дейности по изготвяне на инвестиционни 
проекти по част „Енергийна ефективност“ на множество различни видове сгради, пет от 
които – жилищни, така и осъществявани от нея функции като технически правоспособно 
лице за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 
строителен надзор. 

3.12. В изпълнение на указанията, дадени му от настоящия помощен орган в т. 8 и т. 
9 от диспозитивната част на Протокол №1/14.08.2019 г., Икономическият оператор е 
представил заверени копия на: 

- Удостоверение № 0169-19 от 18.02.2019 г., издадено от Строителен 
квалификационен център към Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване 
„Подкрепа“, от съдържанието на което е видно, че г-н Михаил Лазаров е завършил курс на 
обучение за отговорници по качеството на тема „Контрол върху качеството на изпълнение 
на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с 
основните изисквания за безопасност“. Въпросното Удостоверение е със срок на валидност 
до 17.02.2024 г.; 

- Удостоверение № 0286-19 от 25.02.2019 г., издадено от Строителен 
квалификационен център към Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване 
„Подкрепа“, от съдържанието на което е видно, че експерт Христина Станчева - Григорова 
е завършила курс на обучение за „Координатор по безопастност и здраве в строителството“. 
Валидността на притежаваното от експерта Удостоверение е до 24.02.2024 г. 

 
********************************************************************** 
 

Основавайки се на така извършените от нея на основание чл. 54, ал. 12 от 
ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените 
документи, представени допълнително от Участника, Комисията обосновава 
следното заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 
новопредставения от Участника ЕЕДОП с изискванията на ЗОП и условията за 
участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура, касаещи 
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, както и 
обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от „МБ Инженеринг 
2001“ ЕООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, 
нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с 
поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за 
подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
10. „СИТИ БИЛД СТУДИО“ ООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1359 от 

18.07.2019 г., подадена за участие по обособена позиция №6 от обхвата на настоящето 
възлагане, допълнително подадените към която документи са с вх. № РМЛ17-ПП10-1-
[425] от 24.10.2019 г. 

 
Предвид установените липси и непълноти в информацията, отразена в ЕЕДОП 

от офертата на Икономическия оператор, както и несъответствия с поставените 
от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор, 
едновременно и съобразно указанията на Комисията, отразени в съставения от нея 
Протокол №1, Участникът е представил следните документи: 
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1. Документ, съчетаващ в едно придружително писмо и опис на представяните 
документи в допълнение към първоначално представената от Дружеството оферта. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 
утвърдения от Възложителя обр. №1, цифрово подписан от задължените за това лица по чл. 
40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, представен електронно, в 
нередактируем формат. 

 

Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ 
на данните, информацията и декларативните волеизявления, отразени в обсъждания, 
новопредставен от Икономическия оператор ЕЕДОП, обосновават следното нейно 
заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в предходния неин 
Протокол №1 ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на 
утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, 
икономическо и финансово състояние и за технически и професионални способности 
като условия за допустимост в настоящата процедура, Участникът е представил нов 
ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при 
прегледа на първоначално представената от него оферта. 

 
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията 
в депозираната от него оферта, са представени и следните документи, изискани му от 
Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: 

3.1. Заверено копие на Застрахователна полица за сключена от „Сити билд студио” 
ООД задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
строителството“ № 0748-180-2019-00017 от 28.08.2019 г., от която е видно, че Участникът е 
застраховал отговорността си като строител на сгради и съоръжения от Iва до Vта категория, 
включително, съобразно класификацията на ЗУТ. Срокът на валидност на обсъждания 
документ е 27.08.2020 г. 

3.2. Заверено копие на Застрахователна полица № 0000847434 от 23.10.2019 г., 
издадена на арх. Марияна Цветкова – експертът, с който Участникът е заменил 
първоначално предложения от него проектант по част „Архитектурна“. 

С визираната полица е застрахована отговорността на арх. Цветкова, в качеството ѝ 
на проектант, за времето до 22.10.2020 г. 

3.3. Заверени копия на валидни Застрахователни полици за сключени, в качеството 
им на проектанти задължителни застраховки „Професионална отговорност“, титуляри на 
които са инж. Ангел Стоянов и инж. Калин Кифонов. 

3.4. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено с №18 РТ253- 
[3] от 09.11.2018 г., от съдържанието на което е видно даваното от Заместник - кмета на 
Община Пловдив потвърждение на обстоятелството, че „Сити билд студио” ООД е 
изпълнило договор с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи 
за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни 
сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособена позиция – 
многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Пловдив, район „Тракия”, 
блок № 28”., в което число се включват дейности по изготвяне на работен проект, 
изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор. 

Направено е посочване на частите на изготвения инвестиционен проект, подробно 
описание на изпълнените строителни интервенции и индивидуализиране на отделните 
периоди на осъществяване на отделните дейности. Конкретизирани са и актовете, с които 
визираните дейности (проектиране и строителстов) са приети от Възложителя. 
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3.5. Заверено копие на  Удостоверение за добро изпълнение, подписано от Заместник 
– кмета на Община Разград, в уверение на това, че Сити билд студио” ООД е изпълнило 
дейности по работно проектиране, изпълнение на строителство и осъществяване на  
авторски надзор на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. 
Разград, ж.к. „Орел”, бл. 6, вх. Ж и вх. З”. 

Подробно са изброени частите на изготвения от Дружеството инвестиционен проект, 
изпълнените от него строително-монтажни работи. 

Конкретизирани са и отделните периоди, в които са осъществявани съответно 
възложените от Общината дейности по проектиране и строителство. Индивидуализирано е 
и Удостоверението, с което обекта е въведен в експлоатация. 

3.6. Заверено копие на приемо-предавателен протокол, съставен на 13.02.2019 г., от 
текстовото съдържание на който се установява, че на посочената дата, Управителят на 
„Сити билд студио” ООД е предал на упълномощен представител на Община Разград 
цялата проектна документация за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност във 
вход „Ж“ и вход „З“ на многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, 
ж.к. „Орел”, бл. 6“, в конкретно описани обем и съдържание. 

 
*********************************************************************** 
 

Отчитайки гореустановеното, едновременно и на основание направения от нея 
анализ на разгледаните данни и информация, отразени от Участника в 
новопредставения от него ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на 
съдържанието на офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи 
изпълнението на изискванията за лично състояние и съответствието с всички, 
одобрени от Възложителя за целите на обособена позиция №6 на настоящата 
поръчка критерии за подбор, Комисията намира, че в представената от „Сити билд 
студио” ООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, 
нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с 
поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за 
подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
11. ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1360 от 

18.07.2019 г., депозирана за обособена позиция №2 на обществената поръчка 
 
По отношение на Участник ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“, Комисията 

установи следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-1360 от 18.07.2019 г. на Участника. 

Видно от данните от мейл сървъра на Възложителя, Участникът е получил на 
17.10.2019 г. Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията 
ѝ към изисканите от него допълнителни документи, изпратен му като прикачен файл към 
писмо, подписано с електронен подпис от Възложителя, от която именно дата спрямо 
него е започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 24.10.2019 г. 
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Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ 
по същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия 
помощен орган за отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от 
Икономическия оператор липси/непълноти в информацията, както и 
несъответствия с изисквания към личното състояние и критерии за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ 
на обособена позиция №2 имаща за предмет „Инженеринг (проектиране, изпълнение 
на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 1“, бл. 52“, едновременно с което и неотговаряща на поставени от 
Възложителя критерии за подбор и предварително обявени от него условия по 
процедурата. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ 
КОСТОВ“, който не е представил допълнително указаните му конкретни данни, 
информация и доказателствени документи за удостоверяване съответствието му с 
изискванията към личното състояние и за покриване на критериите за подбор в 
императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок.  

Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в 
разпоредбите на чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, 
ал. 1, т. 1, б. „а“, б. „б“ и  т. 5 от ЗОП. 

 
 
 
12. ДЗЗД „МЛАДОСТ КОМФОРТ 2019“ – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1361 от 

18.07.2019г., подадена за участие по обособена позиция №6, допълненията към която са 
с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[402] от 23.10.2019 г. 

 
В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1, носещ начална дата 14.08.2019 г. по отношение на изискваните му 
допълнителни документи, Участникът е представил: 

 
1. Документ, наименован „Опис на допълнително представените документи и 

информация, съгласно Протокол №1 към офертата на ДЗЗД „Младост Комфорт 2019“, в 
който е инкорпорирана таблица, съдържаща изброяване (вкл. и на броя страници) на всеки 
от единадесетте допълнително представени на хартиен носител документи, както и един – 
на електронен носител. 

 
2. Нов ЕЕДОП на Партньора „Стройнорм“ ЕООД, генериран посредством 

използване на предоставения от Възложителя espd-request файл, подписан с универсален 
електронен подпис от задълженото за това лице и представен на електронен носител, в 
нередактируем формат. 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 
едно от декларативно отразените волеизявления на този от Партньорите, Комисията 
констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в информацията в 
първоначално представения ЕЕДОП на този Икономически оператор са отстранени, 
респ. коригирани.  
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В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания 
документ няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

 

3. В приложение е представен и съответен нов ЕЕДОП от Участника – ДЗЗД 
„Младост Комфорт 2019“, извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от 
ППЗОП преглед и анализ на отразените в който факти и обстоятелства, обосновават 
следното нейно заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в Протокол №1 от 
14.08.2019 г. ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените 
от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за 
икономическо и финансово състояние и за технически и професионални способности 
като условия за допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, 
Икономическият оператор е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички 
пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него 
оферта. 

 
4. Стриктно и точно спазвайки дадените от Комисията идентични указания както на 

Партньора „Стройнорм“ ЕООД, така и на самото Обединение – Участник, в допълнение са 
представени заверени копия на валидни към датата на подаване на допълнително 
изисканите му документи, застрахователни полици за задължителни застраховки 
„Професионална отговорност“, клауза „проектант“, сключени персонално от следните 
експерти, съставляващи определения от Участника проектантски екип, а именно: арх. 
Цветелин Цоневски, инж. Христо Христодулов, инж. Емил Киров, инж. Владислав 
Стоименов, инж. Фиданка Бозаджиева, инж. Незабравка Стоилова, инж. Петко Белчев, инж. 
Васил Христодулов и инж. Елена Пенчева. 

Представено е също така и заверено копие на Застрахователна полица за сключена 
от „Цоневски ПК“ ООД застраховка по чл. 171 от ЗУТ, клауза „професионална отговорност 
на проектанта“ Същата е издадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД със срок на 
валидност до 18.04.2020 г.  

Като неразделно приложение към обсъжданата полица е представен добавък към 
нея, съдържащ списък от пет физически лица, в което число и арх. Цветелин Цоневски, 
досежно които лица се сочи, че също са застраховани по гореобсъдената полица. 

 
********************************************************************** 
 
С оглед така направените установявания, помощният орган на Възложителя, 

определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че от 
Участник ДЗЗД „Младост Комфорт 2019“ и съставляващите го Дружества – 
„Билдинг комфорт“ ЕООД и „Стройнорм“ ЕООД, са представени Единни европейски 
документи за обществени поръчки, отразяващи пълното им съответствие с 
утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към 
личното състояние, както и с минималните изисквания за годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и 
за технически и професионални способности като условия за допустимост по 
обособена позиция №6 на провежданата обществена поръчка. 

 
 
 
13. „Д&Д“ ООД - представил допълнителни документи, с вх. № РМЛ17-ПП10-1-

[413] от 24.10.2019 г. към оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1362 от 18.07.2019 г., подадена за 
обособена позиция №5 от обхвата на настоящето възлагане. 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
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съставения от нея Протокол №1, носещ начална дата 14.08.2019 г., Участникът е 
представил следните документи: 

 

1. Уведомително писмо, в което е направено посочване на отделните, допълнително 
представяни документи, с пояснение, че всички те са съобразени с изискванията на 
Комисията, обективирани в Протокол №1. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Участника - „Д&Д“ 
ООД, попълнен по утвърдения за целите на настоящето възлагане образец №1 и подписан 
цифрово от всички съответно задължени за това лица по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

Видно от данните, съдържащи се в полетата на Част II, Раздел „В“ и Част IV, Раздел 
„В“, т. 10 на новопредставения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал 
еднозначно, че при изпълнение на поръчката ще ползва Трето лице - „М – Синтез“ ЕООД, 
което, в качеството си на Подизпълнител ще участва в изпълнението на възлаганите 
дейности, в частта им на работното проектиране и осъществяването на авторския надзор. 
Въпросните дейности са определени на 1,9% от общия обем на обществената поръчка.  

Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и 
анализ на останалите, отразени от Икономическия оператор факти и 
обстоятелства, обосновават заключението ѝ, че в изпълнение на дадените му от 
Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни указания, едновременно с което, 
отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 
така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура, 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, 
установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него 
оферта. 

 
3. С цел удостоверяване верността на декларираното обстоятелство, че „М - Синтез“ 

ЕООД ще участва в изпълнението на част от дейностите, предмет на възлагане по 
обособена позиция №5, в качеството му на Подизпълнител, едновременно и в изпълнение 
на разпоредбата на чл. 66, ал. 1, изр. второ от ЗОП, като част от допълнително 
представените документи е приложена декларация (в оригинал), обективираща даваното от 
Управителя на „М-Синтез“ ЕООД съгласие представляваното от нея Дружество да участва 
именно като Подизпълнител на „Д&Д“ ООД, в хипотеза, че на същият този Икономически 
оператор бъде възложено изпълнението на дейностите, включени в обхвата на посочената 
обособена позиция на настоящата обществена поръчка.  

Посочено е, че поетите от „М – Синтез“ ЕООД ангажименти са досежно 
изпълнението на работното проектиране и упражняването на авторски надзор на обекта, 
които дейности са определени в процентно отношение на 1,9% от общия обем на 
възлаганата обществена поръчка в частта на посочената обособена позиция от обхвата ѝ 
(№5). 

Вписани са също така и декларации, съобразно които Подизпълнителят гарантира, 
че няма да превъзлага една или повече от възложените му за изпълнение дейности, както и 
(позовавайки се на императива на чл. 101, ал. 9 от ЗОП), че няма да представя 
самостоятелна оферта. 

В заключение са обективирани и декларативни волеизявления, досежно това, че „М-
Синтез“ ЕООД отоваря на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от 
поръчката, които ще изпълнява, както и, че по отношение на него не са налице основания за 
отстраняване от процедурата. 

 
4. В приложение е представен и съответен нов ЕЕДОП от „М - Синтез“ ЕООД, което 

Дружество, на основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП, настоящият Участник (както бе посочено по-
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горе), е декларирал, че ще ползва като Подизпълнител при предоставяне на услугите и 
изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, в съответствие с притежаваните от това 
Дружество специфична експертиза и професионален опит в изготвянето на работния проект 
и последващото упражняване на авторски надзор по време на строителството.  

Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и 
информацията, отразени в представения от „М-Синтез“ ЕООД нов ЕЕДОП сочат, че 
въпросния документ е коректно попълнен в неговата цялост, респ. създава безспорна 
увереност, че Дружеството - Подизпълнител отговаря на съответните критерии за 
подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които се предвижда да изпълнява, както 
и че за него не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Така 
установените обстоятелства обосновават мнение, че предложеният от „Д&Д“ ООД 
негов Подизпълнител е в пълно съответствие с императива на чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

 
5. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията 
в депозираната от него оферта, са представени и следните, изискани му от Комисията 
документи: 

5.1. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, носещо дата 
17.09.2019г., издадено от „Мират груп“ ООД, в текса на което се съдържа потвърждение на 
обстоятелството, че „Д&Д“ ООД е изпълнило в периода от 17.07.2018 г. до 30.11.2018 г. 
конкретно изброени строително – монтажни дейности на обект: „Жилищна сграда с 
гаражни паркоместа в УПИ XVI -510, кв. 194, м. „Надежда 2Б“, Район Надежда, гр. София“. 

Визираните в обсъждания документ СМР покриват минимално изискуемите като 
елемент от условията за допустимост дейности, а именно: направа на фасадна 
топлоизолация и монтаж на дограма, топлинно изолиране на покривна конструкция, 
полагане на хидроизолация и монтаж на сградни инсталации. 

5.2. Заверено копие на Разрешение за ползване № СТ-05-943/29.07.2019 г., издадено 
от Началника на ДНСК за обект: „Жилищна сграда с гаражи и паркоместа и външно 
електрозахранване с кабели НН 1KV за жилищна сграда в УПИ XVI -510, кв. 194, м. 
„Надежда 2Б“, Район Надежда, Столична община“ 

5.3. Заверено копие на още едно Удостоверение за добро изпълнение, автор на което 
е „Мират груп“ ООД. Същото е издадено на 25.05.2018 г. в полза на настоящия Участник и 
има за цел удостоверяване на обстоятелството, че „Д&Д“ ООД е изпълнило строителни 
интервенции по: направа на фасадна топлоизолация и монтаж на дограма, топлинно 
изолиране на покривна конструкция, полагане на хидроизолация и монтаж на сградни 
инсталации на обект: „Жилищни сгради (Г+9) с к.к. 28м. (подземен гараж, паркоместа и ТП 
бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5 и бл. 6) в УПИ XXII-2568, кв. 1, м. „Цариградско шосе-
Караулката“.  

Посочени са съответно периода на изпълнение и стойността на извършените от 
„Д&Д“ ООД интервенции. 

5.4. Заверено копие на Разрешение за ползване № СТ-05-271/01.03.2018 г., издадено 
от Началника на ДНСК за обект: „Жилищни сгради Г+9 (бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5 и бл. 
6) с гаражи, подземен гараж, детска площадка, магазин 1 в бл. 1, магазин 3 в бл. 3 и 
заведение за хранене в бл. 2, находящи се в УПИ XXII-2568, кв. 1, м. „Цариградско шосе-
Караулката“, с административен адрес в гр. София, ж.к. „Дружба“, бл. 291, вх. А, Б, В, Г, Д 
и Е, Район Искър – СО“. 

5.5. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Д&Д“ 
ООД, в текстовото съдържание на което е обективирано правеното от Участника 
удостоверяване, че „М – Синтез“ ЕООД е изготвило работен проект по части 
„Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „ВиК“, „Енергийна ефективност“, „ПБ“, „ПБЗ“, 
„ПУСО“ и „Сметна документация“ за обект „Сграда с административен адрес: гр.София, 
ж.к. „Дружба 1“, бл. 167“, както и авторски надзор по всички посочени проектни части. 

Декларирано е, че изпълнението е реализирано за период от 30 кал. дни, като 
изготвения проект е приет без забележки с приемо-предавателен протокол от 11.03.2019 г. 
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5.6. Заверено копие на издадено от „Сити билд студио“ ООД удостоверение за добро 
изпълнение, в което се съдържа даваното от автора му уверение, че „М-Синтез“ ЕООД е 
изготвило реботен проект и е осъществило авторския надзор по време на строителството на 
обект „Инженеринг (проектиране и строителство) на сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 57“.  

Освен изразяване на огромното си задоволство от свършената от „М- Синтез“ ЕООД 
работа, издателят на обсъждания референтен документ е вписал също така и данни за 
периода на изпълнените от проектанта дейности, акта, с който същите са приети и 
заплатената му стойност за предоставените услуги. 

5.7. Заверено копие на диплома за завършено висше образование и приложението 
към нея, притежател на която е инж. Росен Босев – лицето, с което Участникът е заменил 
първоначално предложения от него експерт за осъществяване на функциите и 
отговорностите като „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Станислав 
Аргиров. 

От изписаните в обсъждания документ данни е видно, че г-н Босев е придобил през 
2010 г. образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „ССС“ и 
професионална квалификация „строителен инженер“. Документът е издаден от 
Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – гр. София. 

5.8. Заверено копие на Удостоверение №3607, издадено от ЦПО „Строителна 
квалификация“ ЕАД на 19.09.2019 г. С посочения документ се удостоверява, че инж. Босев 
е завършил курс на тема „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 
за безопасност“. Валидността на разглежданото Удостоверение е до 20.09.2020 г. 

5.9. Заверено копие на Застрахователна полица за сключена от „М-Синтез” ЕООД 
задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството“ 
№ 1316190081000039, издадена на 19.01.2019 г. от „Дженерали застраховане“ ЕАД, от 
която е видно, че Подизпълнителят е застраховал отговорността си като проектант. Срокът 
на валидност на обсъждания документ 18.01.2020 г. 

5.10. Заверени копия на девет броя валидни Застрахователни полици за сключени 
задължителни застраховки „Професионална отговорност“, клауза „проектант“, титуляри по 
които са следните лица:  арх. Марияна Цветкова, инж. Спас Вучков, инж. Стефан Цветичев, 
инж. Калин Кифонов, инж. Ангел Стоянов, инж. Петър Игнатов, инж. Стефан Николов, 
инж. Мирослав Милушев и инж. Васил Иванов – лицето, с което Участникът е заменил 
първоначално определения за проектант по част „Електро“ експерт инж. Лидия Манова. 

 
*********************************************************************** 
 
С оглед отразените по-горе констатации, едновременно и на основание 

направения от нея анализ на разгледаните данни и информация, представени както 
от Икономическия оператор, така и от посочения от него Подизпълнител в 
новопредставените техни ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на 
съдържанието на офертата, в частта ѝ, включваща фактите, доказващи 
изпълнението на изискванията към личното им състояние и съответствието с 
всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата процедура (в частта ѝ на 
обособена позиция №5) критерии за подбор, Комисията намира, че в представената от 
„Д&Д“ ООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, 
нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с 
поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за 
подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
14. „ЕНЕРДЖИ РАСТЕР – МЛАДОСТ“ ДЗЗД – подал първоначална оферта с вх. 

№ РМЛ19-ТД26-1363 от 18.07.2019 г. за участие по обособена позиция №4 от обхвата 
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на обществената поръчка и допълнителни документи към нея с вх. № РМЛ17-ПП10-1-
[395] от 23.10.2019 г. 

 
В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1/14.08.2019 г. по отношение на изискваните му допълнителни документи, 
Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направено от Участника 

детайлно описание на приложените от него допълнителни документи, целящи отстраняване 
на констатираните от Комисията нередовности/липси на данни и информация в 
приложените като част от офертата му ЕЕДОП на двамата Партньори и на самото 
Обединение, подало оферта за участи в процедурата. 

 

2. Опис на представените допълнителни документи, който по същността си 
преповтаря текстовото съдържание на обсъденото по-горе придружително писмо. 

 
3. Нов ЕЕДОП, представен от „Растер - Юг“ ООД – Партньор в 

неперсонифицираното Обединение, създадено по реда и при условията на ЗЗД и подало 
оферта за участие по обособена позиция №4 на настоящата поръчка, след задълбочения и 
детайлен анализ на декларираните в който данни, Комисията намира, че всички 
установени от нея липси или непълноти в информацията и/или несъответствия с 
изискванията към личното състояние и с критериите за подбор в първоначално 
представения от Дружеството ЕЕДОП са отстранени, респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъжданите 
документи няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

 
4.  Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки за втория от 

Партньорите в Обединението - „Енерджидизайн“ ЕООД, прегледа и анализа на отразените 
в който факти и обстоятелства, извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от 
ППЗОП, обосновава следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 
този от Партньорите е представил ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, 
установени от Комисията при прегледа на първоначално представената оферта. 

 
5. Попълнен нов Единен европейски документ за обществени поръчки, относим за 

„Енерджи Растер Младост“ ДЗЗД.  

В резултат от направения от нея детайлен преглед на всяко едно от декларативно 
отразените в разглеждания документ волеизявления на Икономическия оператор, 
Комисията констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в 
информацията и/или несъответствия с изискванията към личното състояние и с 
критериите за подбор в първоначално представения от Участника ЕЕДОП са 
отстранени, респ. коригирани. В нито един от относимите Раздели в отделните 
Части на обсъждания документ няма противоречащи или несъответни данни и 
информация. 

 
6. Съобразявайки всички изисквания, разписани от Комисията в относимите за 

отделните Партньори и за самото Обединение полета от указателната част на предходния 
неин Протокол, допълнително са представени и следните, изискани им но основание чл. 67, 
ал. 5 от ЗОП документи: 
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6.1. Заверено копие на Застрахователна полица №19/600/1317/0000672860, издадена 
от ЗАД „Армеец“ на 01.02.2019 г. Със същата е застрахована професионалната отговорност 
на „Енерджидизайн“ ЕООД за изпълнявана от него професионална даеност „проектант“. 
Периодът на действие на обсъжданата застраховка е от 06.02.2019 г. до 05.02.2020 г. 

6.2. Заверено копие на Добавък №1 към застрахователна полица 
№19/600/1317/0000672860, сключен на 04.02.2019 г. между Застрахователя ЗАД „Армеец“ и 
Застрахования „Енерджидизайн“ ЕООД, с който са променени лимитите на отговорност на 
Дружеството. 

6.3. Заверено копие на Добавък №2 към обсъдената и в предходните точки 
застрахователна полица, сключен на 11.06.2019 г. между същите Страни (Застраховател и 
Застрахован), с който отново са променени лимитите на отговорност на Дружеството. 

6.4. Заверени копия на Удостоверение №27 от 27.03.2019 г. и Удостоверение №29 от 
11.06.2019 г., издадени от представител на Застрахователя, в които се съдържа 
удостоверяване на обстоятелството, че по сключената от „Енерджидизайн“ ЕООД 
застраховка „Професионална отговорност“ с горецитирания номер, са застраховани и 
лицата в трудови правоотношения със застрахованото лице. В допълнение е направено 
персонална идентификация (с техните три имена и ЕГН) на посочените лица – 42 на брой, 
всред които и следните експерти от проектантския екип, определен за изпълнение на 
дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор в настоящата 
обществена поръчка, а именно: арх. Анита Стоянова, инж. Николай Мешков, инж. Огнян 
Аналиев, инж. Георги Иванов, инж. Трайчо Траянов, инж. Боян Бахнев, инж. Димитър 
Балов и инж. Димитър Аналиев.  

6.5. Заверено копие на застрахователна полица № 13180181320000011, издадена от 
ЗАД „Армеец“, застрахованото лице по която е инж. Сашка Василева. Конкретно 
застрахована е дейността ѝ като проектант и технически контрол по част „Конструктивна“. 
Срокът на валидност на застраховката е до 28.12.2019 г. 

6.6. В изпълнение на изискванията, ясно и недвусмислено дадени му от Комисията в 
относимото за Партньора „Растер – юг“ ООД поле на Раздел I, т. 6 от указателната част на 
Протокол №1/14.08.2019 г., в приложение са представени и следните документи, касаещи 
предметния обхват на притежаваните от него Сертификати за: 1) внедрена и сертифицирана 
система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 и за 2) внедрена и 
сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по Стандарт ISO 
14001:2015, както следва: 

- заверено копие на Сертификат № 006-00029-Q за внедрена от Дружеството система 
за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015, имащ следния предметен обхват: 
„Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, производство на бетонови смеси и 
бетонови изделия. Проектиране, строителство и ремонт на сгради от високо и ниско 
строителство ведно с прилежащата им инфраструктура, инфраструктурни обекти, строежи 
от енергийната и благоустройствената инфраструктура, строителство на водоснабдителни и 
канализационни мрежи, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения“. Сертификатът е 
издаден от QMS Certification Services Ltd и е със срок на валидност до 22.02.2020 г. 

- Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Растер – юг“ ООД 
система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е с № 
006-00029-Е и период на валидност от 22.02.2017 г. до 22.02.2020 г. Предметният му 
обхват, както и органа по сертификация, издал документа са идентични както на предходно 
обсъдения Сертификат.   

 
********************************************************************** 
 
С оглед гореустановеното и на основание направения от нея анализ на 

разгледаните данни и информация, отразени от всеки от Икономическите оператори 
(Обединението-Участник и отделните Партньори в състава му) в новопредставените 
от тях ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 
офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 
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изискванията за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от 
Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 
намира, че в представената от „Енерджи Растер - Младост“ ДЗЗД оферта, няма 
липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 
фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя 
условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови 
изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
15. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД – подал първоначална оферта с вх. № 

РМЛ19-ТД26-1364 от 18.07.2019 г. за участие по обособена позиция №4 от обхвата на 
обществената поръчка и допълнителни документи към нея с вх. № РМЛ17-ПП10-1-
[418] от 24.10.2019 г. 

 
Изпълнявайки указанията на Комисията, разписани по отношение на 

изискваните му допълнителни данни и информация, в съставения от нея Протокол 
№1, Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, в съдържанието на което, освен последователно 

изброяване на всеки отделен, допълнително представян от него документ, Участникът, в 
лекционно поучителен стил е направил съпоставка между „частите на инвестиционните 
проекти, изработвани от правоспособни проектанти, вписани в регистрите на КИИП“ и 
„професионалните секции на КИИП, съгласно устава“ на обсъжданата професионална 
организация. Предпоставка за визираните, правени от Икономическия оператор пояснения 
е даденото му от Комисията указание да посочи в изискания му, коректно попълнен 
ЕЕДОП, че предлагания от него проектант по част „Пожарна безопасност“ – инж. Евтим 
Евтимов е вписан в Регистъра на КИИП за лицата с ППП под №41277. След многословни и 
пространни обяснения е посочена и същността на претенцията на Участника, изразяваща се 
в това, че поради дублиране на имена на двама проектанти, инж. Евтим Евтимов не е бил 
отразен в публично оповестения списък на страницата на КИИП, който пропуск към 
настоящия момент е коригиран от страна на Камарата, след направено сезиране от 
заинтересовани за това лица. 

В така обсъжданият контекст и с напълно идентично съдържание, като това, 
вписано в ЕЕДОП на друг от Участниците – „Тимбилд“ ЕООД, в относимото поле на 
Част IV, Раздел „В“ от своя нов ЕЕДОП, настоящият Участник („Консорциум Техноком“ 
ДЗЗД) е вписал следното, обозначено със знак за привличане на вниманието и напълно 
ирелевантно както за дадените от Комисията указания, така и за търсеното съответствие на 
Икономическия оператор с конкретно минимално изискване за допустимост „Много важно 
пояснение: Действителният регистрационен номер на Удостоверението за пълна 
проектантска правоспособност е № 41929. Моля, Комисията отново да провери 
Регистъра на инженерите с ППП, поддържан от КИИП 
http://www.kiip.bg/documents/register/2_%D0%9F%D0%9F%D0%9F%20-%2030.09.2019.pdf. 
На страница 75/652 има лице, регистрирано с номер 41929 – Евтим Димитров Евтимов. 
Изискването да се впише рег. № 41277 е неприложимо, защото се отнася за друг 
проектант със същите имена. Следва да се има предвид и фактът, че в КИИП няма 
професионална секция „Противопожарна техника и безопасност“. Има разлика между 
понятията „Професионална секция в КИИП“ и „Части на инвестиционните проекти“ – 
те не съвпадат. Части на инвестиционните проекти изработвани от правоспособни 
проектанти, вписани в регистрите на КИИП, съгласно Наредба № 2 за проектантската 
правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, са: 1. Конструктивна; 2. 
Водоснабдяване и канализация; 3. Електрическа; 4. Топлоснабдяване, отопление, 
вентилация и климатизация; 5. Газоснабдяване; 6. Транспортна; 7. Геодезическа; 8. 
Технологична; 9. ХМС; 10. ХТС; 11. Геоложка и земна основа; 12. Енергийна ефективност; 
13. Пожарна безопасност; 14. План по безопасност и здраве; 15. План за управление на 
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строителните отпадъци. Професионалните секции в КИИП, съгласно Устава на КИИП, 
са: 1. КСС - Конструкции на сгради и съоръжения; 2. ТСТС - Транспортно строителство 
и транспортни съоръжения; 3. ВС - Водно строителство; 4. ГПГ - Геодезия и приложна 
геодезия; 5. МДГЕ - Минно дело, геология и екология; 6. ЕАСТ - Електротехника, 
автоматика, съобщителна техника; 7. ОВКХТТГ - Отопление, вентилация, климатизация, 
хладилна техника, топло- и газоснабдяване; 8. ТЕХ - Технологии; инж. Евтим Димитров 
Евтимов с рег. № 41929 е вписан в професионална секция „ВС –Водно строителство“ за 
интердисциплинарна част Пожарна безопасност. Това е по вътрешно решение на КИИП, 
следователно не носим отговорност, че не е създадена секция „Противопожарна техника 
и безопасност“. 

 
2. Нов ЕЕДОП, представен от „Монолитно строителство“ ЕООД – Партньор в 

неперсонифицираното Обединение, създадено по реда и при условията на ЗЗД и подало 
оферта за участие по обособена позиция №4 на настоящата поръчка, след задълбочения и 
детайлен анализ на декларираните в който данни, Комисията намира, че всички 
установени от нея липси или непълноти в информацията и/или несъответствия с 
изискванията към личното състояние и с критериите за подбор в първоначално 
представения от Дружеството ЕЕДОП са отстранени, респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъжданите 
документи няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

 
3.  Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки за втория от 

Партньорите в Обединението - „Божков билд“ ЕООД, представен на електронен носител, в 
нередактируем формат, цифрово подписан от единственото задължено за това по смисъла 
на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. от ЗОП лице, а именно: г-н Васил 
Божков. 

 

4. В приложение е представен и съответен нов ЕЕДОП на „Архитектурно студио 
Чангулев“ ЕООД – Дружеството, което на основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП, Участникът е 
декларирал, че ще ползва като Подизпълнител за изпълнение на работното проектиране и 
авторския надзор (обстоятелство, потвърдено с декларация и от сочения Подизпълнител), 
прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства, извършени от Комисията 
на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновава следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 
този Икономически оператор е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички 
пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него 
аналогична декларация, което обстоятелство предпоставя мнението на настоящия 
помощен орган, че Подизпълнителят отговаря на изискванията и условията, 
нормативно установени в разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

 
5. Попълнен нов Единен европейски документ за обществени поръчки, относим за 

„Консорциум Техноком“ ДЗЗД.  

В резултат от направения от нея детайлен преглед на всяко едно от декларативно 
отразените в разглеждания документ волеизявления на Икономическия оператор, 
Комисията констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в 
информацията и/или несъответствия с изискванията към личното състояние и с 
критериите за подбор в първоначално представения от Участника ЕЕДОП са 
отстранени, респ. коригирани. В нито един от относимите Раздели в отделните 
Части на обсъждания документ няма противоречащи или несъответни данни и 
информация. 
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6. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Консорциума за 

конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията в 
депозираната от него оферта, са представени и следните, изискани му от Комисията на 
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП документи: 

6.1. Заверено копие на Удостоверение №184 от 07.03.2019 г., издадено от Главния 
архитект на Община Велико Търново за въвеждане в експлоатация на строеж: „Енергийно 
обновяване на многофамилна жилищна сграда с изпълнение на мерки по „Национална 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – жилищен блок 44 
в ж.к. „Дружба 1“. 

 6.2. Заверено копие на Удостоверение №59 от 29.03.2018 г., издадено от Главния 
архитект на Столична община за въвеждане в експлоатация на строеж: „Многофамилна 
жилищна сграда в гр. Велико Търново, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Генерал Иван Сарафов" № 5, 
вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г. 

6.3. Заверено копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 
№41929, по части: „интердисциплинарна част Пожарна безопасност изработена съгласно 
ЗУТ, Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и приложение № 3 
към чл. 4, ал. 1 от Наредба № ІЗ-1971 за СТПНОБП, пожарна безопасност – техническа 
записка и графични материали, схеми и ситуационни планове, притежател на което е инж. 
Евтим Димитров Евтимов. Разглежданото Удостоверение е валидно за 2019 г.  

6.4. Заверено копие на диплома, удостоверяваща завършено от инж. Евтимов висше 
образование и придобита от него професионална квалификация „инженер по 
противопожарна техника  безопасност“, с гражданска специалност „водоснабдяване и 
канализация“, издадена от Висш институт „Г. Димитров – МВР“. 

6.5. Заверено копие на разпечатка от електронната страница на КИИП, от която е 
видно, че в поддържания от организацията Регистър на проектантите с ППП има две 
регистрирани лица, носещи имената Евтим Димитров Евтимов, първият от които 
регистриран под №41277 и новодописаният – с номер 41929. 

6.6. Заверено копие на писмо, изх. №КИИП-ЦУ-275 от 23.10.2019 г., подписано от 
Председателя на УС на КИИП, от съдържанието на което е видно, че издаването му е 
провокирано от искане на арх. Владимир Чангулев, в качеството му на Управител на 
„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД. Видно е също така и правеното от издателя на 
документа удостоверяване, че инж. Евтим Димитров Евтимов е вписан в регисъра на 
проектантите с ППП под №41929 

6.7. Заверени копия на девет броя валидни Застрахователни полици за сключени 
задължителни застраховки „Професионална отговорност“, клауза „проектант“, титуляри по 
които са следните лица:  арх. Владимир Чангулев, инж. Митка Димитрова, инж. Лариса 
Кълнъкова, инж. Стефка Златкова Златкова (посочена от Участника като Стефка Златкова 
Златева), инж. Иванка Кралева, инж. Гайтана Димитрова (проектантът, чиито имена 
Участникът беше пропуснал да индивидуализира в първоначалния си ЕЕДОП), инж. Евтим 
Евтимов, инж. Христо Кълвачев и инж. Светла Трифонова. 

6.8. В изпълнение на изискванията, ясно и недвусмислено дадени му от Комисията в 
относимото за Партньора „Монолитно строителство“ ЕООД поле на Раздел I, т. 2 от 
указателната част на Протокол №1/14.08.2019 г., като приложение към своя нов, коригиран 
ЕЕДОП, този Икономически оператор е представил следните документи, касаещи срока на 
валидност на притежаваните от него Сертификати за: 1) внедрена и сертифицирана система 
за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана 
интегрирана система за управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, а именно: 

- Заверено копие на Сертификат № С45487 за внедрена от Дружеството система за 
управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 с обхват на регистрация: „Високо и 
ниско строителство.Строително-монтажни и строително-ремонтни работи съгласно чл. 5, 
ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС. Производство и монтаж на 
алуминиева и PVC дограма и извършване на архитектурни и инженерно-консултантски 
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услуги“. Сертификатът е издаден от „Интернешънал Сертификейшънс Лимитед“ – Нова 
Зеландия и е със срок на валидност до 22.09.2022 г. 

- Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Монолитно 
строителство“ ЕООД система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. 
Документът е с № С45488 и период на валидност от 14.10.2019 г. до 22.09.2022 г. 
Предметният му обхват, както и органа по сертификация, издал документа са идентични 
както на предходно обсъдения Сертификат.   

 
*********************************************************************** 
 
С оглед гореустановеното и на основание направения от нея анализ на 

разгледаните данни и информация, отразени от всеки от Икономическите оператори 
(Обединението - Участник, отделните Партньори в състава му и Дружеството, дало 
съгласие да бъде Подизпълнител за дейностите по проектиране и авторски надзор) в 
новопредставените от тях ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на 
съдържанието на офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи 
изпълнението на изискванията за лично състояние и съответствието с всички, 
одобрени от Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, 
Комисията намира, че в представената от „Консорциум Техноком“ ДЗЗД оферта (в 
тази ѝ част), няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито 
пък нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените 
от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
16. „БГ ЛЕНД КО“ АД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1365 от 18.07.2019 г., 

подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №6, 
допълнително подадените към която документи са с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[400] от 
23.10.2019 г. 

 
Предвид установените несъответствия в офертата на Участника с 

поставените от Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, 
отразени в съставения от нея Протокол №1 с дата 14.08.2019 г., Участникът е 
представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Икономическия оператор 

посочване на представяния от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания и 
указания на Комисията, отразени в предходния неин Протокол №1, както и други, 
последователно изброени документи, изискани му от настоящия помощен орган, с цел 
удостоверяване верността на конкретно декларирани от Дружеството обстоятелства. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки - цифрово подписан от 
задължените за това лица по чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, 
представен електронно, в нередактируем формат. 

Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ 
на фактите и обстоятелствата, отразени в обсъждания новопредставен от 
Икономическия оператор ЕЕДОП, обосновават следното нейно заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в предходния неин 
Протокол №1 ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на 
утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, 
за икономическо и финансово състояние, както и за технически и професионални 
способности като условия за допустимост в настоящата процедура, Участникът е 
представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от 
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Комисията при прегледа на първоначално представената от него аналогична 
декларация. 

 
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията 
в депозираната от него оферта, са представени и следните документи, част от които 
изискани му от Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а друга част – 
представени по лична преценка на Участника: 

3.1. Заверено копие на Удостоверение № I-TV 020697, издадено от Камарата на 
строителите в България, в съдържанието на което са обективирани данни за вписването на 
„БГ Ленд Ко“АД в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, строежи от първа до 
пета категория. От представеното в приложение копие на талона, издаден на основание чл. 
34 от ПРВВЦПРС, срокът на валидност на притежаваното от Участника Удостоверение е до 
30.09.2020 г.  

3.2. Заверено копие на застрахователна полица №1913013170000862348 за сключена 
от Икономическия оператор при ЗАД „Армеец“ застраховка „Професионална отговорност 
на участниците в проектирането и строителството“, клауза „строител“, със срок на 
валидност до 04.10.2020 г. 

3.3. Заверено копие на застрахователна полица №1913013170000862347, издадена от 
ЗАД „Армеец“, от съдържанието на която е видно, че „БГ Ленд Ко“ АД е застраховало 
отговорността си за изпълнявана от него професионална дейност като проектант за периода 
от 03.10.2019 г. до 06.10.2020 г. 

3.4. В изпълнение на указанията, съдържащи се в т. 5 от диспозитивната част на 
съставения от Комисията Протокол №1, Участникът е представил и заверено копие на 
застрахователна полица за сключена от експерта Иван Димчев (предложен за проектант по 
част „Енергийна ефективност“) персонална задължителна застраховка „професионална 
отговорност“ в качеството му на проектант. Периодът, в продължение на който е 
застрахована професионалната отговорност на експерта е от 16.07.2019 г. до 19.07.2020 г. 

3.5. Заверено копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 
№41929, по части: „интердисциплинарна част Пожарна безопасност изработена съгласно 
ЗУТ, Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и приложение № 3 
към чл. 4, ал. 1 от Наредба № ІЗ-1971 за СТПНОБП, пожарна безопасност – техническа 
записка и графични материали, схеми и ситуационни планове, притежател на което е инж. 
Евтим Димитров Евтимов. Разглежданото Удостоверение е валидно за 2019 г.  

 

4. Видно от данните и информацията, вписани по идентичен начин в т. 2 и в т. 6 на 
Раздел „В“ в част IV на обсъждания ЕЕДОП и относими към предложения от Участника 
инженерно-технически състав, определен за изпълнение на дейностите, предмет на 
възлагане, първоначално определения за позицията на Технически ръководител експерт 
– Сергей Александров е заменен с Костадин Велев. 

В допълнение на декларативно представените данни, касаещи придобитата от 
новопредложения експерт професионална компетентност (със смисъла на понятието, 
дефинирано в §2, т. 41 от ДР на ЗОП), насамостоятелно основание и по лична своя 
преценка, Икономическият оператор е представил допълнително и заверени копия на два 
броя Заповеди - №04 от 25.10.2016 г. и №02 от 07.03.2016 г., издадени от Управителя на 
„БГ Ленд Ко“ ООД, с които определя г-н Костадин Велев за Технически ръководител на 
следните обекти: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на община Димитровград с 12 обособени 
позиции, в частта ѝ за обособена позиция №6 – сграда с административен адрес гр. 
Димитровград, кв. „Каменец“, бул. „Стефан Стамболов” № 11” и „Изпълнение на 
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
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територията на община Благоевград, за обособена позиция №2: „Многофамилна жилищна 
сграда - бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово”. 

 

5. Аналогични на разгледаните в предходната точка Заповеди са представени и по 
отношение на другите двама експерти от инженерно-техническия състав на Дружеството, 
различаващи се единствено по това, че с две от тях инж. Виктория Янкова е определена за 
Специалист по контрола на качеството, а инж. Мария Колева – за Длъжностно лице по 
безопасност и здраве на същите, индивидуализирани по-горе два обекта. 

 

6. Отново по преценка на самия Участник, като част от допълнително представените 
от него документи, са приложени и: 

6.1. Заверено копие на Сертификат № QMSCERT № 110815-7 Rev.3 за внедрена от 
Дружеството система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 с обхват: 
„проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, търговски, промишлени, 
инфраструктурни и хидротехнически обекти, водопроводни и канализационни системи и 
мрежи, пречиствателни станции за питейна и отпадна вода, помпени станци, сгради, 
мостове, пристанищни и летищни инфраструктури; строителство и поддържане на пътища 
и пътни съоръжения железопътна инфрастутура, бензиностанции, газопроводи и 
съоръжения към тях, строителни дейности при изграждане на обекти, свързани с 
управление и оползотворяване на отпадъци, строежи на енергийната инфрастуктура, услуги 
с тежка механизация, спомагателни дейности в транспорта и услуги за отдаване под наем 
на тежка механизация и оборудване за обществения и частния сектор“. Сертификатът е 
издаден от QMSCERT и е със срок на валидност до 10.08.2021 г. 

6.2. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „БГ Ленд Ко“ АД 
система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е с № 
QMSCERT № 110815-8 Rev.3 и период на валидност от 11.08.2018 г. до 10.08.2021 г. 
Предметният му обхват, както и органа по сертификация, издал документа са идентични 
както на предходно обсъдения Сертификат.   

 
*********************************************************************** 
 
С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, както и на приложените в допълнение документи, с които се прави 
удостоверяване на верността на декларираните от Участника обстоятелства, 
относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в 
частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията 
към личното състояние и съответствие с всички, одобрени от Възложителя за 
целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в 
представения от „БГ Ленд Ко“ АД нов Единен европейски документ за обществени 
поръчки няма липса и/или непълнота и/или несъответствие на вписаните данни и 
информация, нито нередовности или фактически грешки и/или несъответствия с 
поставените от Възложителя изисквания към личното състояние, критериите за 
подбор или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
17. „ТИМБИЛД“ ЕООД – представил на 24.10.2019 г. допълнителни документи, 

заведени с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[421] към оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1366 от 
18.07.2019 г., подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция 
№2 на настоящето възлагане 

 
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в 

Протокол №1, носещ дата 14.08.2019 г., Участникът е представил следните 
документи: 
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1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направено от Дружеството 

последователно изброяване на приложените от него и от ползвания от него Подизпълнител 
нови ЕЕДОП, както и други доказателствени документи, изискани му от Комисията на 
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, с цел удостоверяване верността на отделни факти и 
обстоятелства, на които са се позовали Икономическите оператори досежно съответствието 
си с поставените за целите на възлагането изисквания към личното състояние и критериите 
за подбор. 

По отношение констатациите на Комисията, касателно регистрацията на 
предложения проектант по част „Пожарна безопасност“ – инж. Евтим Евтимов в Регистъра 
на лицата с пълна проектантска правоспособност (ППП), поддържан от КИИП, в 
обсъжданото придружително писмо е направено уточнение, че регистрираният под №41277 
експерт с три имена Евтим Димитров Евтимов, е друго лице, различно от посоченото от 
Участника. Обръща се внимание, че предложеният от „Тимбилд“ ЕООД проектант, носещ 
същите собствено, бащино и фамилно имена (Евтим Димитров Евтимов) действително е 
вписан в Регистъра на КИИП под №41929, което обстоятелство се доказва с представяно в 
приложение Удостоверение за ППП. Конкретизирана е и притежаваната от лицето 
професионална квалификация. Подчертано е също така, че инж. Евтимов членува в 
професионалана секция „Водно строителство“, както и че няма отделна такава по част 
„Противопожарна техника и безопасност“. 

Използвайки същите смислови изрази като Участник „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, 
и този Икономически оператор е акцентирал на факта, че частите на инвестиционните 
проекти и професионалнита секции в КИИП не са едно и също нещо, като е разяснил на 
Комисията кое понятие къде намира своята регламентация.   

В така обсъждания контекст и с напълно идентично съдържание, като това, 
вписано в ЕЕДОП на посочения Участник „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, в относимото 
поле на Част IV, Раздел „В“ от своя нов ЕЕДОП, настоящият Участник е вписал следното, 
обозначено със знак за привличане на вниманието и напълно ирелевантно както за дадените 
от настоящия помощен орган указания, така и за търсеното съответствие на Дружеството с 
конкретно минимално изискване за допустимост „Много важно пояснение: 
Действителният регистрационен номер на Удостоверението за пълна проектантска 
правоспособност е № 41929. Моля, Комисията отново да провери Регистъра на 
инженерите с ППП, поддържан от КИИП 
http://www.kiip.bg/documents/register/2_%D0%9F%D0%9F%D0%9F%20-%2030.09.2019.pdf. 
На страница 75/652 има лице, регистрирано с номер 41929 – Евтим Димитров Евтимов. 
Изискването да се впише рег. № 41277 е неприложимо, защото се отнася за друг 
проектант със същите имена. Следва да се има предвид и фактът, че в КИИП няма 
професионална секция „Противопожарна техника и безопасност“. Има разлика между 
понятията „Професионална секция в КИИП“ и „Части на инвестиционните проекти“ – 
те не съвпадат. Части на инвестиционните проекти изработвани от правоспособни 
проектанти, вписани в регистрите на КИИП, съгласно Наредба № 2 за проектантската 
правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, са: 1. Конструктивна; 2. 
Водоснабдяване и канализация; 3. Електрическа; 4. Топлоснабдяване, отопление, 
вентилация и климатизация; 5. Газоснабдяване; 6. Транспортна; 7. Геодезическа; 8. 
Технологична; 9. ХМС; 10. ХТС; 11. Геоложка и земна основа; 12. Енергийна ефективност; 
13. Пожарна безопасност; 14. План по безопасност и здраве; 15. План за управление на 
строителните отпадъци. Професионалните секции в КИИП, съгласно Устава на КИИП, 
са: 1. КСС - Конструкции на сгради и съоръжения; 2. ТСТС - Транспортно строителство 
и транспортни съоръжения; 3. ВС - Водно строителство; 4. ГПГ - Геодезия и приложна 
геодезия; 5. МДГЕ - Минно дело, геология и екология; 6. ЕАСТ - Електротехника, 
автоматика, съобщителна техника; 7. ОВКХТТГ - Отопление, вентилация, климатизация, 
хладилна техника, топло- и газоснабдяване; 8. ТЕХ - Технологии; инж. Евтим Димитров 
Евтимов с рег. № 41929 е вписан в професионална секция „ВС –Водно строителство“ за 
интердисциплинарна част Пожарна безопасност. Това е по вътрешно решение на КИИП, 
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следователно не носим отговорност, че не е създадена секция „Противопожарна техника 
и безопасност“. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, представен като espd-
response файл, в нередактируем формат, цифрово подписан от задълженото за това лице по 
смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

Извършеният от Комисият детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко едно 
от обстоятелствата, декларирани от представляващото Участника лице, както и на 
вписаните в новопредставения ЕЕДОП негови волеизявления, сочи на наличие на 
пропуски, водещи до несъответствие на Икономическия оператор с отделни, поставени 
от Възложителя изисквания по процедурата, задължителността за спазването на които 
е изрично подчертана от Комисията в съставения от нея предходен Протокол №1 и 
които несъответствия по същество се отнасят до следното: 

 
В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е отбелязало, че 
разполага  със Сертификати за внедрена от него система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2015 и разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за 
управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, като е индивидуализирал същите 
по следния начин: 

(1) „Сертификат на система за управление на качеството, съответстваща на 
стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Номер BAS QMS V 19361225-2 от 07.09.2019 г., издаден 
от Верификация ООД, валиден до 06.09.2022 г.  

Обхват: Високо и ниско строителство. Строително – монтажни работи и 
строително – ремонтни работи, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на 
вписване и водене на ЦПРС. Производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма и 
извършване на архитектурни и инженерно – консултантски услуги. 

(2) Сертификат на система за опазване на околната среда, съответстваща на 
стандарт БДС EN ISO 14001:2015. Номер BAS EMS V 19361226-2 от 07.09.2019 г., издаден 
от Верификация ООД, валиден до 06.09.2022 г. 

Обхват: Високо и ниско строителство. Строително – монтажни работи и 
строително – ремонтни работи, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на 
вписване и водене на ЦПРС. Производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма и 
извършване на архитектурни и инженерно – консултантски услуги. 

 
В приложение, изпълнявайки указанията на Комисията, обективирани в т. 7 на 

Раздел II от относимата за този Участник указателна част на Протокол №1 от 14.08.2019 г., 
Икономическият оператор е представил заверени копия на всеки един от горепосочените, 
притежавани от него Сертификата. 

В резултат от извършените от настоящия помощен орган преглед и анализ по 
същество на данните и обстоятелствата, удостоверени с объсъжданите документи 
и вписаните в тях данни и информация, констатира, че предметният обхват на 
притежаваните от „Тимбилд“ ЕООД Сертификати, издадени с горепосочените 
регистрационни номера от „Верификация“ ООД, не е „Високо и ниско строителство. 
Строително – монтажни работи и строително – ремонтни работи, съгласно чл. 5, 
ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС. Производство и монтаж на 
алуминиева и ПВЦ дограма и извършване на архитектурни и инженерно – 
консултантски услуги“, а включва единствено следните дейности: „Строителен 
надзор и инвеститорски контрол по време на строителството“. 

Липсва каквато и да е индиция за сертифициране на Дружеството не само в 
сградното, а в какъвто и да е друг вид строителство.  Видно от приложените копия 
на обсъжданите документи, единствените дейности, по отношение на които 
„Тимбилд“ ЕООД прилага въпросните системи за управление, са в областта на 
консултантските услуги.  
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Други релевантни и относими документални доказателства, от които по 
несъмнен, безспорен и недвусмислен начин да бъде установена верността на 
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декларираните от Участника в неговия ЕЕДОП обстоятелства на разработени, 
внедрени и сертифицирани от него системи за управление на качеството по 
Стандарт EN ISO 9001:2015, както и за управление на околната среда по Стандарт 
EN ISO 14001:2015, или еквивалент, всяка от които с предметен обхват „високо и 
ниско строителство, строително – монтажни работи и строително – ремонтни 
работи, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС, 
производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма и извършване на архитектурни 
и инженерно – консултантски услуги“, не са представени като част от разглеждания 
пакет допълнителни документи. 

Логично следствие от установената липса на съответствие на предметния 
обхват на притежаваните от „Тимбилд“ ЕООД Сертификати с конкретно 
одобреното за целите на настоящето възлагане изискване същият да е в областта на 
сградното строителство, е и заключението на Комисията, че този от Учатниците 
не е доказал съответствие с две от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, 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. 4 и т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.4. – т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата. 

Така формираният от настоящия помощен орган извод предпоставя също 
напълно логичното негово предложение Участникът да бъде отстранен от 
процедурата, на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 и 
т. 11 от ЗОП. 

 
3. Представен е и съответен нов ЕЕДОП на „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД 

– Дружеството, което на основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП, Участникът е декларирал, че ще 
ползва като Подизпълнител за изпълнение на работното проектиране и авторския надзор 
(обстоятелство, потвърдено с декларация и от сочения Подизпълнител), прегледа и анализа 
на отразените в който факти и обстоятелства, извършени от Комисията на основание чл. 54, 
ал. 12 от ППЗОП, обосновава следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 
този Икономически оператор е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички 
пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от 
него аналогична декларация, което обстоятелство предпоставя мнението на настоящия 
помощен орган, че Подизпълнителят отговаря на изискванията и условията, нормативно 
установени в разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗОП, което обстоятелство се явява 
недостатъчно за продължаване участието му на следващия етап на процедурата с 
този от отделните Участници, на когото се е съгласил да бъде Подизпълнител, 
предвид недвусмислено установената и обсъдена по-горе липса на съответствие на 
самия Участник – „Тимбилд“ ЕООД с конкретни от задължителните минимални 
изисквания за технически и професионални способности, одобрени като критерии за 
подбор в настоящата процедура. 

 
4. В приложение към обсъдения в предходната точка ЕЕДОП, допълнително са 

представени следните документи - както такива, конкретно указани на Участника от 
Комисията, а също така и други, преценени от него като необходими и относими за 
доказване на отделни, декларирани в ЕЕДОП факти и обстоятелства, а именно: 

4.1. Заверено копие на Застрахователна полица №13121910004059, издадена от ЗК 
„Лев инс“ АД на 03.07.2019 г., в качеството „застрахован“ по която е „Тимбилд“ ЕООД. 

Отговорността на Дружеството е застрахована в качеството му на „строител“, за 
периода от 07.07.2019 г. до 06.07.2020 г. 
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4.2. Заверено копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 
№41929, по части: „интердисциплинарна част Пожарна безопасност изработена съгласно 
ЗУТ, Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и приложение № 3 
към чл. 4, ал. 1 от Наредба № ІЗ-1971 за СТПНОБП, пожарна безопасност – техническа 
записка и графични материали, схеми и ситуационни планове, притежател на което е инж. 
Евтим Димитров Евтимов. Разглежданото Удостоверение е валидно за 2019 г.  

4.3. Заверено копие на диплома, удостоверяваща завършено от инж. Евтимов висше 
образование и придобита от него професионална квалификация „инженер по 
противопожарна техника  безопасност“, с гражданска специалност „водоснабдяване и 
канализация“, издадена от Висш институт „Г. Димитров – МВР“. 

4.4. Заверено копие на разпечатка от електронната страница на КИИП, от която е 
видно, че в поддържания от организацията Регистър на проектантите с ППП има две 
регистрирани лица, носещи имената Евтим Димитров Евтимов, първият от които 
регистриран под №41277 и новодописаният – с номер 41929. 

4.5. Заверено копие на писмо, изх. №КИИП-ЦУ-275 от 23.10.2019 г., подписано от 
Председателя на УС на КИИП, от съдържанието на което е видно, че издаването му е 
провокирано от искане на арх. Владимир Чангулев, в качеството му на Управител на 
„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД. Видно е също така и правеното от издателя на 
документа удостоверяване, че инж. Евтим Димитров Евтимов е вписан в регисъра на 
проектантите с ППП под №41929. 

4.6. Заверени копия на девет броя валидни Застрахователни полици за сключени 
задължителни застраховки „Професионална отговорност“, клауза „проектант“, титуляри по 
които са следните лица:  арх. Владимир Чангулев, инж. Митка Димитрова, инж. Лариса 
Кълнъкова, инж. Стефка Златкова Златкова (посочена от Участника като Стефка Златкова 
Златева), инж. Иванка Кралева, инж. Гайтана Димитрова (проектантът, чиито имена 
Участникът беше пропуснал да индивидуализира в първоначалния си ЕЕДОП), инж. Евтим 
Евтимов, инж. Христо Кълвачев и инж. Светла Трифонова. 

 
 
 
18. „КРАССТРОЙ“ ООД – представило допълнителни документи, с вх. № 

РМЛ17-ПП10-1-[396] от 23.10.2019 г. към първоначалната си оферта, подадена по 
обособена позиция №7 и заведена в деловодството на Възложителя с вх. № РМЛ19-
ТД26-1367 от 18.07.2019 г. 

 
Изпълнявайки указанията на Комисията, обективирани в съставения от нея 

Протокол №1 по отношение на изискваните му допълнителни документи, 
Участникът е представил: 

 
1. Списък, в съдържателната част на който, в табличен вид е направено 

последователно изброяване на отделните документи, допълнително представяни от 
Икономическия оператор към първоначално представената от него оферта за участие по 
обособена позиция №7 на провежданата процедура. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Участника - 
„Красстрой“ ООД, попълнен по утвърдения за целите на настоящето възлагане образец №1 
и подписан цифрово от съответно задължените за това лица по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 
от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

Видно от данните, съдържащи се в полетата на Част II, Раздел „Г“ и Част IV, Раздел 
„В“, т. 10 на новопредставения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал 
еднозначно, че при изпълнение на поръчката ще ползва Подизпълнител в лицето на  
„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД, на когото ще бъде превъзложено изпълнението на 
дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторския надзор. Въпросните 
дейности са определени на 3,05% от общия обем на обществената поръчка.  
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Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и 
анализ на останалите, отразени от Икономическия оператор факти и 
обстоятелства, обосновават заключението ѝ, че в изпълнение на дадените му от 
Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни указания, едновременно с което, 
отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 
така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура, 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, 
установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него 
оферта. 

 

3. Съобразявайки указанието, дадено му от Комисията в т. 1 на Раздел I от 
диспозитивната част в относимото за този Участник поле на Протокол №1, едновременно и 
с цел удостоверяване верността на декларираното обстоятелство, че „Архитектурно студио 
Чангулев“ ЕООД ще участва в изпълнението на част от дейностите, предмет на възлагане 
по обособена позиция №7, в качеството му на Подизпълнител, едновременно и в 
изпълнение на разпоредбата на чл. 66, ал. 1, изр. второ от ЗОП, като част от допълнително 
представените документи е приложена декларация (в оригинал), обективираща даваното от 
Управителя на „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД съгласие представляваното от него 
Дружество да участва именно като Подизпълнител на „Красстрой“ ООД, в хипотеза, че на 
същият този Икономически оператор бъде възложено изпълнението на дейностите, 
включени в обхвата на посочената обособена позиция на настоящата обществена поръчка. 

 
4. В приложение е представен и съответен нов ЕЕДОП от „Архитектурно студио 

Чангулев“ ЕООД, което Дружество, на основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП, настоящият 
Участник (както бе посочено по-горе), е декларирал, че ще ползва като Подизпълнител при 
предоставяне на услугите и изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, в 
съответствие с притежаваните от това Дружество специфична експертиза и професионален 
опит в изготвянето на работния проект и последващото упражняване на авторски надзор по 
време на строителството.  

Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и 
информацията, отразени в представения от „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД 
нов ЕЕДОП сочат, че въпросния документ е коректно попълнен в неговата цялост, 
респ. създава безспорна увереност, че Дружеството - Подизпълнител отговаря на 
съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които се 
предвижда да изпълнява, както и че за него не са налице основанията за отстраняване 
от процедурата. Така установените обстоятелства обосновават мнение, че 
предложеният от „Красстрой“ ООД негов Подизпълнител е в пълно съответствие с 
императива на чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

 
5. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или удостоверяване верността на данните 
и информацията в депозираната от него оферта, са представени и следните, изискани му от 
Комисията доказателствени документи: 

5.1. Заверено копие на застрахователна полица №212219225000017 от 20.08.2019 г., 
издадена от „ДЗИ-общо застраховане“ЕАД и обективираща в текстовото си съдържание 
данни по отношение сключената от „Красстрой“ ООД задължителна застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, клауза 
„професионална отговорност на строителя“. 

Периодът, в който е застрахована отговорността на Участника е от 23.08.2019 г. до 
22.08.2020 г. 

 5.2. Заверено копие на Удостоверение, носещо изх. № 5300-442 от 03.05.2018 г., в 
което е обективирано давано от издателя му – кмета на Община Ботевград уверение, че по 
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силата на договор за инженеринг от 14.11.2016 г., „Красстрой“ ООД е изпълнило 
енергоефективни мерки на „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 
Ботевград, ж.к. „Саранск”, бл. 11, вх. А, Б, В, Г“.  

След направено подробно описание на самата жилищна сграда, са описани и 
конкретните, изпълнени от Участника дейности, като: изготвяне на работен инвестиционен 
проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството. 
Изброени са и конкретните строителни интервенции за внедряване на енергоефективни 
мерки по части „Архитектурна“ (всред които и монтаж на топлоизолация на стени, монтаж 
на топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация и демонтаж на стара и монтаж на 
нова PVC дограма), част „СК“, част „Електро“ (осветителна, мълниезащитна и заземителна 
инсталации). 

Освен конкретната, заплатена на „Красстрой“ ООД стойност за изпълнените от него 
инженерингови дейности, Възложителят е конкретизирал и актовете с които е разрешено 
строителството, респ. приет изпълнения обект (Констативен акт, обр. 15). 

5.3. Заверено копие на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за 
приемане на строеж „Изпълнение на енергоспестяващи мерки на многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес гр. Ботевград, ж.к. „Саранск”, бл. 11, вх. А, Б, В, Г“, 
подписан на 28.12.2017 г. между представители на Възложителя – Община Ботевград, 
Собственика - СС „Надежда 11“, Строителя – „Красстрой“ ООД и Проектанта - 
„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД и Консултанта, упражнил строителния надзор. 

5.4. Заверено копие на Удостоверение, издадено от Изпълнителния директор на 
Студентски столове и общежития, с изх. №254 от 05.12.2018 г. Със същото, издателят му 
потвърждава, че по негово възлагане, „Красстрой“ ООД е изпълнило ремонтни дейности в 
обект „Студентско общежитие, бл. 4, сектор „В“, гр. Русе. 

В описателната част на разглеждания документ са вписани данни за техническите 
показатели на сградата, конкретно изпълнените от настоящия Участник дейности по 
работно проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на СМР, в което число 
са индивидуализирани и отделните строителни интервенции, изпълнени на обекта, 
включващи и минимално изискуемите за целите на допустимостта в настоящата процедура. 

Посочена е и стойността, на която възлиза изпълнения от „Красстрой“ ООД 
инженеринг, както и конкретния акт, с който е приет обекта – Констативен акт, обр. 15 от 
12.10.2018 г. 

5.5. Заверено копие на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за 
приемане на строеж „Ремонтна дейност в обект „Студентско общежитие, бл. 4, сектор „В“, 
гр. Русе“, подписан на 12.10.2018 г. между представители на Възложителя – „Студентски 
столове и общежития“ ЕАД, Консултанта, упражнил строителния надзор – “Попов 
контрол“ ООД, Строителя – „Красстрой“ ООД и Проектанта - „Архитектурно студио 
Чангулев“ ЕООД. 

5.6. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено община 
Велико Търново с №5300-22343-1 от 29.03.2018 г., съдържащо уверение на това, че 
„Консорциум Техноком“ ДЗЗД и ползвания от него Подизпълнител - „Архитектурно студио 
Чангулев“ ЕООД са изпълнили дейностите, включени в предметния обхват на договор с 
предмет: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Община Велико Търново, ул. „Генерал Иван Сарафов“ №5, вх.1, вх. Б, вх. В, 
вх. Г“. Конкретизирани са отделните части на инвестиционния проект, изготвени от 
подизпълнителя, както и заплатената му стойност за предоставените услуги. 

Посочено е, че дейностите по изготвяне на работния проект и осъществяването на 
авторския надзор са изпълнени от визирания Подизпълнител - „Архитектурно студио 
Чангулев“ ЕООД. Конкретизирани са отделните части на проектната разработка и 
издаденото на основание одобрения проект Разрешение за строеж на обекта, както и 
съответните стойности за изпълнените от посоченото Дружество услуги. 

Към обсъжданото Удостоверение е представено и заверено копие на Количествена 
сметка за изпълнени строителни дейности на обекта с горевизирания предмет.  
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5.7. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Район 
Искър – СО в полза на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, в което се съдържа даваното от 
издателя му уверение досежно това, че посоченото Обединение и ползвания от него 
Подизпълнител - „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД са изпълнили дейностите, 
включени в предметния обхват на договор с предмет: „Инженеринг (проектиране и 
строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район Искър по НПЕЕМЖС за сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. Дружба 1 ч., бл. 44“. 

Посочено е, че дейностите по изготвяне на работния проект и осъществяването на 
авторския надзор са изпълнени от визирания Подизпълнител - „Архитектурно студио 
Чангулев“ ЕООД. Конкретизирани са отделните части на проектната разработка и 
издаденото на основание одобрения проект Разрешение за строеж на обекта, както и 
съответните стойности за изпълнените от посоченото Дружество услуги. 

Към обсъжданото Удостоверение е представено и заверено копие на Количествена 
сметка за изпълнени строителни дейности на обекта с горевизирания предмет.  

5.8. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с което Участникът – 
„Красстрой“ ООД обективира потвърждение на обстоятелството, че през м. декември 2016 
г. по негово възлагане, „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД е изготвило работен проект 
и е осъществило авторски надзор по време на строителството на обект „Изпълнение на 
енергоефективни мерки на „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 
Ботевград, ж.к. „Саранск” бл. 11, вх. А, Б, В, Г“. 

5.9. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от 
„Консорциум Техноком“ ДЗЗД, в което се съдържа удостоверяване, според което 
„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД е изготвило всички части на работен проект и е 
упражнило последващ авторски надзор при строителствто на обект „Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с административен адрес ж.к. 
„Пеновото“ бл. 144, №10, вх. Е и вх. Ж, гр. Тетевен“. 

5.10. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от 
„Консорциум Техноком“ ДЗЗД, отразяващо даваното от издателя му уверение на това, че  
„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД е изготвило през м. август 2018 г. всички части на 
работен проект и е предоставило услуги по авторски надзор при строителствто на обект 
„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Община Велико Търново, ул. „Генерал Иван Сарафов“ №5, вх.1, вх. Б, вх. В, 
вх. Г“ “. 

5.11. Заверено копие на Удостоверение, издадено от „ЦПО Виана“ ООД с №КК-4580 
от 30.08.2018 г., с цел удостоверяване на обстоятелството, че инж. Иван Милушев е 
завършил курс за „Осъществяване на контрол върху качеството на изпълние на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност“. Посочено е, че въпросното Удостоверение 
подлежи на „актуализация“ след две години. 

5.12. Заверено копие на Удостоверение, издадено на 16.08.2019 г. от СТМ „Марс – 
2001 – 1“ ООД, гр. Дупница, в текстовото съдържание на което е посочено, че г-н Красимир 
Милушев е преминал обучение, дистанционна форма по здравословни и безопасни условия 
на труд, съгласно Нредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 
обучение и инструктеаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, чл. 26, ал. 2 от Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите 
в комитетите и групите по условия на труд в предприятията. 

 

6. Представени са и следните документи, които Участникът и ползвания от него 
Подизпълнител по свое усмотрение и преценка са приели като необходими за доказване на 
определени, декларирани от тях факти и обстоятелства. 
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6.1. Заверено копие на Сертификат № СУК 03404 за внедрена от „Архитектурно 
студио Чангулев“ ЕООД система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015, 
издаден от Organization for technical conformity, със срок на валидност до 24.08.2022 г. 

6.2. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Архитектурно 
студио Чангулев“ ЕООД система за управление на околната среда по Стандарт ISO 
14001:2015. Документът е с № СУОС 0515 и период на валидност от 25.08.2019 г. до 
24.08.2022 г. 

6.3. Заверено копие на застрахователна полица за сключена от предложения от 
Участника експерт за изпънение на функциите и отговорностите на проектант по част 
„План за управление на отпадъците“ - инж. Светла Трифонова персонална задължителна 
застраховка „професионална отговорност“ в качеството ѝ на проектант. Периодът, в 
продължение на който е застрахована професионалната отговорност на експерта е от 
10.08.2019 г. до 09.08.2020 г. 

6.4. Заверено копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 
№41929, по части: „интердисциплинарна част Пожарна безопасност изработена съгласно 
ЗУТ, Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и приложение № 3 
към чл. 4, ал. 1 от Наредба № ІЗ-1971 за СТПНОБП, пожарна безопасност – техническа 
записка и графични материали, схеми и ситуационни планове, притежател на което е инж. 
Евтим Димитров Евтимов. Разглежданото Удостоверение е валидно за 2019 г. 

 
********************************************************************** 
 
В резултат от така извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от 

ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените 
документи, представени допълнително от Участника, обосновава следното нейно 
заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 
новопредставените от Участника и ползвания от него Подизпълнител ЕЕДОП с 
изискванията на ЗОП и условията за участие, утвърдени от Възложителя за целите 
на настоящата процедура, касаещи комплектността и пълнотата на съдържанието 
на офертата, както и обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията 
за лично състояние и критериите за подбор, Комисията намира, че в представената 
от „Красстрой“ ООД оферта (в тази ѝ част), няма липси, непълноти или 
несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в 
нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 
утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 
процедурата. 

 
 
 
19. „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1368 от 18.07.2019 

г., подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №3 на 
настоящата обществена поръчка, допълнително подадените към която документи са 
с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[399] от 23.10.2019 г. 

 
Предвид установените несъответствия в офертата на Участника с 

поставените от Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, 
отразени в съставения от нея Протокол №1 с дата 14.08.2019 г., Участникът е 
представил: 

 
1. Придружително писмо, в което Икономическият оператор е направил посочване 

на конкретните, коригирани от него пропуски и недостатъци, установени от Комисията при 
прегледа на първоначално представения като част от офертата му ЕЕДОП. 
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2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 
одобрения за целите на възлагането обр. №1, представен в нередактируем формат, цифрово 
подписан от задълженото за това лице, прегледа и анализа на отразените в който факти и 
обстоятелства, извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават 
следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на всички минимални изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура, Участникът е представил ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от него аналогична декларация. 

 

3. Като част от допълнително представения в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП пакет 
за конкретизиране или допълване на данните и информацията в депозирания от него 
ЕЕДОП, са приложени следните, изискани му от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 от 
ППЗОП документи: 

3.1. Заверено копие на Сертификат № BAS QMS V 689-2, удостоверяващ внедрена 
от „Ивелинстрой“ ЕООД система за управление на качеството по Стандарт БДС ISO 
9001:2015, издадено от „Верификация“ ООД на 28.04.2017 г. и имащо срок на валидност до 
27.04.2020 г. 

Съобразно направеното в текста удостоверяване, прилаганата от Участника система 
е в следните области: „строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности, 
проектиране“.  

3.2. Заверено копие на Сертификат за управление на околната средa № BAS EMS V 
690-2 по ISO 14001:2015, издадено от „Верификация“ ООД за прилагана от „Ивелинстрой“ 
ЕООД система в области „строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности, 
проектиране“. 

Срокът на валидност на обсъждания документ е до 27.04.2020 г. 

3.3. Заверено копие на документ, наименован „Потвърждение“, с изх. № 
2225/21.10.2019 г., издадено от Управителя на „Верификация“ ООД, в текста на което е 
обективирано правеното от него удостоверяване, че „Ивелинстрой“ ЕООД е сертифицирано 
по системи за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015, за управление на 
околната среда по БДС EN ISO 14001:2015 и управление на здравето и безопасността при 
работа по BS OHSAS 18001:2007, съответно издадени сертификати № BAS QMS V 689-2, 
BAS EMS V 690-2 и BAS OHSAS V 691-2. 

Посочено е, че визираните Сертификати са с обхват: „Строителство; Строително-
монтажни и ремонтни дейности. Проектиране“, едновременно с което е декларирано, че в 
този обхват се включва и следната дейност: „Строителство, саниране, строително-
монтажни, строително-ремонтни дейности на жилищни, обществени и промишлени 
сгради. Консервация и реставрация на обекти – недвижими културни ценности от 
местно, национално и световно значение. Пътно и железопътно строителство. 
Изграждане на газопроводи, електропроводи, топлопроводи и паропроводи, ВиК мрежи и 
ОВК инсталации. Дейности по енергийна ефективност. Изпълнение на инфраструктурни 
проекти“. 

 

След извършен от нейна страна прочит на данните и информацията, 
обективирани в отделните гореобсъдени документи, както и анализ на 
удостоверенията, давани от органа по сертификация, издал първоначално 
поставените под въпрос Сертификати (и по-конкретно – техния обхват на 
приложение), Комисията намира за установено следното: 

- „Верификация“ ООД притежава регистрация в ИА БСА с №14 като орган по 
сертификация, което обстоятелство води до извод, че на основание Стандарт БДС 
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EN ISO/IEC 17065 това Дружество носи юридическа отговорност за всички свои 
действия, удостоверявани факти и обстоятелства и давани гаранции, касаещи 
издаваните от него сертификати, респ. техния обхват на приложение. 

- основавайки се на посочения Стандарт (БДС EN ISO/IEC 17065), който 
съдържа изисквания за компетентността, последователността на дейностите и 
безпристрастността на органите по сертификация, Комисията счита, че няма 
основание да не кредитира като достоверно, обективно и независимо даденото от 
„Верификация“ ООД уверение, съобразно което в предметния обхват на издадените в 
полза на „Ивелинстрой“ ЕООД Сертификати за внедрени системи за управление на 
качеството по Стандарт ISO 9001:2015 и за управление на околната среда по 
Стандарт ISO 14001:2015 се включва и сградно строителство. 

 

С оглед изложените от настоящия помощен орган съждения, са и неговите 
крайни изводи и заключения, че от страна на „Ивелинстрой“ ЕООД е доказано 
съответствие с минималните изисквания, поставени от Възложителя в Раздел VI.3., 
т. 4 и т. 5 от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в Раздел III, т. 5.4. и т. 
5.5. от Указанията за участие в процедурата. 

 
********************************************************************** 
 
Основавайки се на така извършените от нея на основание чл. 54, ал. 12 от 

ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените 
документи, представени допълнително от Участника, Комисията обосновава 
следното заключение:  

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 
новопредставения от Участника ЕЕДОП с изискванията на ЗОП и условията за 
участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура, касаещи 
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, както и 
обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от „Ивелинстрой“ 
ЕООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито 
пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените 
от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
20. „РАКОМ НТ“ ЕООД – представил на 24.10.2019 г. допълнителни документи, 

заведени с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[409] към оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1369 от 
18.07.2019 г., подадена от Дружеството за участие по обособена позиция №6 на 
обществената поръчка 

 
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в 

Протокол №1, носещ дата 14.08.2019 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството 

последователно изброяване на допълнително представените документи: нови ЕЕДОП 
(негов и на ползвания от него Подизпълнител), които по мнение на Участника са 
коригирани и приведени във вид, отговарящ на изискванията на Възложителя, както и 
други, представени в приложение към ЕЕДОП документи, както такива, изискани му от 
Комисията по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, така и други, преценени от Участника като 
необходими  и относими за доказване на отделни, декларирани от него факти и 
обстоятелства. 
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2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, представен като espd-
response файл, в нередактируем формат, цифрово подписан от всички съответно задължени 
за това лица по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

В полето на Част II, Раздел „Г“ на обсъжданият документ, Участникът изрично е 
декларирал, че „за покриване на критериите за подбор ще използва застраховка 
„Професионална отговорност в проектирането и строителство“– клауза „проектант“ 
на поименните застраховки на екипа от проектанти служители на подизпълнителя 
„Богоев консулт“ ЕООД. 

 
3. В приложение е представен и съответен нов ЕЕДОП от „Богоев консулт“ ЕООД, 

което Дружество настоящият Участник, на основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП е декларирал, че 
ще ползва като Подизпълнител при предоставяне на услугите и изпълнение на дейностите 
от обхвата на възлагане, в съответствие с притежаваните от това Дружество специфична 
експертиза и професионален опит в изготвянето на инвестиционни проекти и упражняване 
на авторски надзор.  

 

Извършеният от Комисият детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко 
едно от декларираните от Участника и Дружеството, декларирало съгласие да бъде 
негов Подизпълнител обстоятелства, както и на вписаните в новопредставените 
ЕЕДОП техни волеизявления, разгледани на самостоятелно основание и в съвкупност 
с представените в приложение доказателствени документи, относими към 
конкретни от декларациите на Икономическите оператори, сочи на наличие на 
пропуски, водещи до несъответствие на Участника с поставени от Възложителя 
изисквания по процедурата, отнасящи се по същество до следното: 

 
(1) На основание направените от нея преглед, съпоставка и анализ на декларираните 

както от Участика, така и от ползвания от него Подизпълнител „Богоев консулт“ ЕООД 
факти и обстоятелства в представяните с първоначалната оферта техни ЕЕДОП, относими 
към лицата от проектантския екип, определени за изпълнение на дейностите по изготвяне 
на работния проект в отделните му части и за последващо упражняване на авторски надзор 
по време на строителството, Комисията установи, че по отношение на нито един от 
визираните девет проектанти, в относимото поле на Част IV, раздел „В“ на представените и 
от двамата Икономически оператори ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно 
това дали тези лица притежават валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Така установеният от него пропуск, настоящият помощен орган квалифицира като 
несъобразяване, както от страна на Подизпълнителя, така и на самия Участник с 
минималното изискване за икономическо и финансово състояние, одобрено от Възложителя 
по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата.  

Липсата на представени данни и информация за доказване изпълнението на 
визираното минимално изискване, Комисията счете за предпоставка, от която следва 
липсата на съответствие (към обсъждания предходен момент на съставяне на Протокол 
№1) на всеки от двамата Икономически оператори, с условието, според което „в  случай, че 
в офертата си Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще 
изпълняват проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да 
има валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ“.  

Във връзка с така констатираните от него непълноти в обсъдения подробно в 
Протокол №1 ЕЕДОП, представен от „Раком НТ“ ЕООД, на основание чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП, помощният на Възложителя орган, обърна внимание, че: „с цел доказване, че от 
страна на Участника е изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с 
критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. 
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второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел 
III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, представяйки в срока по 
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да 
представи данни и информация за притежавана от всяко едно от лицата, включени в 
предложения от него проектантски екип валидна поименна застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Като възможна алтернатива, Комисията обърна внимание на следното: „в хипотеза, 
че всички, или отделни от проектантите са включени в притежаваната от 
Подизпълнителя „Богоев консулт“ ЕООД аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ и на новопредставяния за Участника ЕЕДОП“. 

В заключение, целейки установяване достоверността на декларираните 
обстоятелства, Комисията, позовавайки се на правната възможност, предоставяна ѝ с 
нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, указа на Участника и неговия Подизпълнител, че 
независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, допълнително следва 
да бъдат представени и заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни полица/и, от 
която/които да е несъмнено видно, че предложените проектанти отговарят на 
одобреното за целите на настоящето възлагане минимално изискване, многократно 
цитирано по-горе. 

 

В отговор на точните, ясни и непредпоставящи каквото и да е двусмислие или 
неразбиране указания, дадени от настоящия помощен орган по реда на чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП, в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяните от тях ЕЕДОП, 
всеки един от Икономическите оператори – „Раком НТ“ ЕООД и „Богоев консулт“ ЕООД е 
декларирал, че всяко едно от лицата, определени за проектанти на отделните части на 
подлежащия на изготвяне работен проект, притежава валидна персонална застрахователна 
полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“, в качеството му на 
проектант. 

По отношение на експерта, определен за проектант по част „Пожарна 
безопасност“ - инж. Пламен Методиев Илков, и в двата обсъждани ЕЕДОП, е вписана 
информация, имаща следното идентично съдържание: „има валидна поименна 
застраховка „Профес. отговорност на участниците в проектирането и 
строителството” - по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ – застрах. полица 
№13121810002335/23.10.2018 г. със срок на валидност от 24.10.2018 г. до 23.10.2019 г., 
издадена от ЗК „Лев инс” АД. 

В приложение, изпълнявайки дадените му от Комисията указания, дословно 
цитирани по-горе, са представени заверени копия на валидни към датата на подаване на 
допълнителните документи, застрахователни полици за задължителни застраховки 
„Професионална отговорност“, клауза „проектант“, сключени персонално от следните 
експерти, съставляващи предложения от „Богоев консулт“ ЕООД проектантски екип, 
предоставян като капацитет на Участника, а именно:  

- арх. Георги Гърдев - проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант,  

- инж. Кристина Маринкова - проектант по част „Конструктивна“,  

- инж. Радмила Кременска - проектант по част „Електро“,  

- инж. Валери Илиев - проектант по част „ВиК“,  

- инж. Божидар Стоянов - проектант по част „Енергийна ефективност“,  

- инж. Мартин Богоев - проектант по част „ПБЗ“,  

- инж. Петрунка Милева - проектант по част „ТКК“ и  

- инж. Пламен Тотев - проектант по част „ПУСО“.  
 

Представено е и заверено копие на застрахователна полица №13121810002335 
от 23.10.2018 г., издадена от ЗК „Лев инс“ АД, от съдържанието на която се 
установява, че г-н Пламен Илков е застраховал осъществяваната от него 



 

75 
 

професионална дейност „проектант“ за период от една календарна година, а именно: 
от 00:00 ч. на 24.10.2018 г. до 23:59 ч. на 23.10.2019 г., което обстоятелство по 
недвусмислен и несъмнен начин сочи на това, че към датата на подаване на 
допълнително изисканите му на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП документи – 
24.10.2019 г., Участникът се е позовал на невалидна (с изтекла валидност) полица, 
неудостоверяваща към тази дата наличие на валидно застрахователно 
правоотношение на посочения експерт. 

Предвид направеното и по-горе посочване, че в полето на Част II, Раздел „Г“ на 
представения от него нов ЕЕДОП, Участникът изрично е декларирал, че „за покриване 
на критериите за подбор ще използва застраховка „Професионална отговорност в 
проектирането и строителство“ – клауза „проектант“ на поименните застраховки 
на екипа от проектанти служители на подизпълнителя „Богоев консулт“ ЕООД, 
Комисията счита, че подписвайки тази си декларация в 12:09:12 ч. и в 12:12:34 ч. на 
24.10.2019 г., двамата Управители на „Раком НТ“ ЕООД е следвало да положат 
дължимата грижа и да проверят дали и доколко с декларираните от тях 
обстоятелства, респ. с представяните доказателствени документи, доказват 
съответствието на представляваното от тях Дружество с всички критерии за 
подбор, одобрени за целите на настоящето възлагане. 

Същото е еднозначно важимо и за Подизпълнителя – „Богоев консулт“ ЕООД, 
чийто служител е инж. Илков. 

Липсват други данни, информация или документални доказателства, от които 
да се установява, че експертът е сключил нова, валидна застрахователна полица, 
която да покрива професионалната му отговорност като проектант, или пък, че 
същият е включен в притежаваната от работодателя му – „Богоев консулт“ ЕООД, 
застраховка „Професионална отговорност“, в качеството му на „проектант“.    

 

 
С оглед посоченото, настоящият помощен орган счита, че приемането на 

визирания невалиден документ за относим, би представлявало нарушение на 
принципите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация и свободна конкуренция, спрямо всички останали коректни 
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Участници, положили дължимата грижа да докажат съответствието си с това от 
минималните изисквания за икономическо и фининсово състояние. 

Едновременно, основавайки се на гореописаните факти, установени от нея след 
прецизен преглед на новопредставените от „Раком НТ“ ЕООД данни и информация, 
относими към определения от него проектант по част „ПБ“ – инж. Пламен Илков, 
Комисията счита, че Участникът (както и неговия Подизпълнител „Богоев консулт“ 
ЕООД) не е доказал съответствие с изискването всеки един от предложените от него 
проектанти да има валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Пряка последица от този повторен пропуск от страна на Икономическия 
оператор и непредставяне от него на конкретно посочена му от Комисията липсваща 
информация (удостоверена със съответно годно доказателствено средство), е и 
заключението на настоящия помощен орган, че от „Раком НТ“ ЕООД не е доказано по 
ясен, недвусмислен и безспорен начин съответствие с минималното изискване, 
одобрено от Възложителя и оповестено както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, 
изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., 
изречение второ от Указанията за участие в процедурата, което минимално 
изискване, бидейки неоспорено, е влязло в сила и е придобило задължителен на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП характер спрямо всички Участници в процедурата. 

Липсата на доказано от Участника съответствие с визираното минимално 
изискване, утвърдено за целите на настоящето възлагане (което, бидейки му известно 
като част от критериите за подбор, е било задължително за спазване и изпълнение), 
предпоставя и предложението на Комисията „Раком НТ“ ЕООД да бъде отстранено 
от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 61, 
ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 
3.2. Във връзка с направените от Комисията в Раздел I, т. 10 и т. 11 констатации, 

обективирани в относимата за този Участник част на Протокол №1, съобразно които от 
страна на Икономическия оператор не е било доказано съответствие с минималните 
изисквания, утвърдени от Възложителя по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 4 и т. 5 
от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за участие в 
процедурата, съобразно които: „Участниците, независимо за коя от обособените позиции 
участват, трябва да имат: (1) 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 и (2) разработена, внедрена и сертифицирана 
интегрирана система за управление на околната среда по Стандарт EN ISO 14001:2015, или 
еквивалент, с предметен обхват в областта на сградното строителство“, в 
представения от него нов ЕЕДОП, „Раком НТ“ ЕООД е декларирало следното: 

(1) „ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството за проектиране, 
строителство, строително – монтажни и строително – ремонтни дейности; 
aсамлиране, доставка, монтаж и поддръжка на метални конструкции, желязо – 
решетъчни кули, радио и телекомуникационни системи. Рег. № DE- QC 1145. Издаден на 
02.08.2019 г. Валиден до: 01.08.2020 г. Лице издало сертификата „Глобал груп БГ“ 
ЕООД представител за България на TRB International“; 

(2)  „ISO 14001:2015 - Система за управление на качеството за проектиране, 
строителство, строително – монтажни и строително – ремонтни дейности; 
асамлиране, доставка, монтаж и поддръжка на метални конструкции, желязо – 
решетъчни кули, радио и телекомуникационни системи Рег. № DE- EC – 1145. Издаден на 
02.08.2019 г. Валиден до: 01.08.2020 г. Лице издало сертификата „Глобал груп БГ“ 
ЕООД представител за България на TRB International. 

 

При направена от Комисията съпоставка на така декларираните от 
Участника данни и информация, с представените като част от пакета 
допълнителни документи два броя Сертификата, удостоверяващи внедрени от 
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„Раком НТ“ ЕООД визираните системи за управление на качеството и на околната 
среда, констатира, че данните, обективирани в обсъжданите удостоверителни 
документи, не потвърждават цитираните декларативни волеизявления на 
Участника, предвид следното: 

(1) Първият, представен документ е Сертификат, носещ рег. № DE- QC 1145 от 
02.08.2019 г., издател на който не е „Глобал груп БГ“ ЕООД, а TRB International – 
Markdorf, Deutschland. От съдържанието на същия е видно, че „Раком НТ“ ЕООД е 
сертифицирано по Стандарт ISO 9001:2015 за следните дейности: „Проектиране, 
строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни дейности; 
асемблиране, доставка, монтаж и поддръжка на метални конструкции, желязо – 
решетъчни кули, радио и телекомуникационни системи“. Сочената валидност на 
документа е до 01.08.2020 г. 

 

 
 

(2) Следващият, допълнително представен документ, е Сертификат, издаден 
под рег. № DE-ЕC-1145 от 02.08.2019 г. отново от TRB International – Markdorf, 
Deutschland, а не от „Глобал груп БГ“ ЕООД. От съдържанието на същия е видно, че 
„Раком НТ“ ЕООД е сертифицирано по Стандарт ISO 14001:2015 за същите 
дейности, а именно: „Проектиране, строителство, строително-монтажни и 
строително-ремонтни дейности; асемблиране, доставка, монтаж и поддръжка на 
метални конструкции, желязо – решетъчни кули, радио и телекомуникационни 
системи“. 
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Прави впечатление, че в съдържателната част на нито един от двата 

документа не е видна дори и най-малка индиция, че сочения от Участника техен 
„издател“ - Глобал груп БГ“ ЕООД има някакво отношение към сертификацията, 
контрола, ресертификацията, одитирането или, че има правото да променя, тълкува 
или разширява предметния обхват на гореописаните дейности. 

Нещо повече, в текстовете и на двата Сертификата е записано следното: 
„настоящият сертификат е валиден 3 години, при условие, че надзорните одити са 
проведени в определения пероид всяка година в съответствие с правилата за 
акредитация. С настоящия сертификат се потвърждава, че притежателят му е 
одитиран от Сертификационен орган TRB в съответствие с условията и 
изискванията на лицензния договор и е регистрирано, че компанията удовлетворява 
изискванията на стандарта. Настоящият сертификат е валиден докато 
притежателят му спазва правилата за сертификация на TRB и сертификатът е 
виден като валиден в раздел запитване за сертификация на уебсайт www.trb.com.de. 

 

(3) Последният, относим към обсъжданото минимално изискване документ, 
представен от Участника е декларация, за автор на която се сочи Управителят на 
„Глобал Груп БГ“ ЕООД – г-жа  Людмила Байлова, декларираща, че посочените в 
обхвата на сертификация на „Раком НТ“ ЕООД дейности „строителство, 
строително-монтажни и строително-ремонтни дейности“ се отнасят за 
строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни дейности на сгради, 
съоръжения и прилежаща инфраструктура. 

Данни, информация или релевантни документални доказателства, от които да 
се установява на какво основание г-ж Байлова черпи права за така правеното от нея 
разширително тълкуване на предметния обхват на притежаваните от „Раком НТ“ 
ЕООД Сертификати, не са нито посочени, нито представени. 
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Нещо повече, видно от официалната информация, оповестена на Интернет 

страницата на Органа по сертификация - http://trb.com.tr., същият е ситуиран в гр. 
Анкара, Турция, като единствените му представителства са в гр. Истанбул и в гр. 
Маркдорф, Германия. Липсва каквато и да е, оповестена от органа по Сертификация 
информация за негово представителство в Р. България, нито пък, че на г-жа  Людмила 
Байлова и на „Глобал Груп БГ“ ЕООД са делегирани правомощия да правят декларации 
от името на TRB International, досежно предметния обхват на издадени от този 
Орган Сертификати. 
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С оглед липсата на представени годни доказателствени средства, от които да 
бъдат почерпени безспорни, обективни и неподлежащи на тълкуване данни за това, че 
в предметния обхват на притежаваните от „Раком НТ“ ЕООД Сертификати за 
разработени, внедрени и сертифицирани системи за управление на качеството и на 
околната среда е включено и „сградно строителство“, обосновава извода на 
настоящия помощен орган, че от страна на Участника отново не е доказано по ясен и 
несъмнен начин съответствие с минималните изисквания за технически и 
професионални способности, утвърдени конкретно за целите на настоящето 
възлагане по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 4 и т. 5 от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата. 

Така обоснованото от Комисията заключение предпоставя напълно логичното 
нейно предложение Участникът да бъде отстранен от процедурата, на основание чл. 
107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП. 

 
4. В приложение към обсъдените в предходната точка ЕЕДОП на „Раком НТ“ ЕООД 

и „Богоев консулт“ ЕООД, допълнително (освен гореанализираните), са представени 
следните документи - както такива, конкретно указани им от Комисията, а също така и 
други, преценени от Икономическите оператори като необходими и относими за доказване 
на отделни, декларирани в ЕЕДОП факти и обстоятелства, а именно: 

4.1. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № 18/СЛУ-
4770/06.07.2018 г., издадено от Кмета на Община Перник, в уверение на това, че „Раком 
НТ“ ЕООД е изпълнило качествено и в срок (от м. 07.2017 г. до м. 04.2018 г.) договор № 
59/08.06.2017 г. с предмет: „Инженеринг – проектиране и СМР за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ за строеж: „Многофамилна 
жилищна сграда в гр. Перник, с административен адрес: гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 
16, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г“ на обща стойност 983 012,59 лв., без ДДС, включващи: за 
изготвяне на работен проект – 39 000 лв., без ДДС; за изпълнение на СМР – 941 012,59 лв., 
без ДДС; за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР – 3 000 лв., 
без ДДС. 

Твърди се, че проектните работи са извършени по следните части: Архитектура, 
Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ОВ, „ПБЗ и 
координатор ЗБУТ“ (!?), ВиК, ПУСО, в срок, при спазване на нормативните документи и 
изискванията на заданието за проектиране, както и че проектната документация е предадена 
в срок, в необходимия обем и съдържание. 

Удостоверено е, че предмет на изпълнените СМР са следните дейности: 

- доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле – 5 817 м2; 

- външна топлоизолация по фасади от EPS 10 см. – 4 412 м2; 

- външна топлоизолация по фасади от EPS 2 см. – 2 033 мл.; 

- външна топлоизолация по стени сутеренно ниво XPS 10 см. – 267 м2; 

- външна топлоизолация и хидроизолация по покрив – 1 485 м2; 

- подмяна на стара дървена дограма с нова PVC дограма – 681 м.; 

- ремонт на електро инсталация по входове. 

4.2. Заверено копие на Разрешение за строеж № 278/23.08.2017 г., издадено от 
Главния архитект на Община Перник, ведно с Приемо-предавателен протокол за предаване 
на инвестиционен работен проект от Възложител (Община Перник) на Изпълнител („Раком 
НТ“ ЕООД), за извършване на строителство на обект: „Обновяване на енергийна 
ефективност на многофамилна жилищна сграда (саниране) за жилищен блок, ул. „Благой 
Гебрев“ № 16, вх. А, Б, В, Г“. 

4.3. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № 17/СЛУ-
5143/25.08.2017 г., издадено от Кмета на Община Перник, в уверение на това, че ДЗЗД „РГ 
Стройинвест“ е изпълнило в периода от м. 08.2016 до м. 09.2016 г. обект: „Инженеринг – 
проектиране и СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, съгласно 
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изискванията на НПЕЕМЖС“ за строеж: „Многофамилна жилищна сграда в гр. Перник, ул. 
„Отец Паисий“, бл. 106, вх. А и Б“ на обща стойност 646 924,51 лв., без ДДС. 

Удостоверено е, че проектните работи са извършени по следните части: 
Архитектура, Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ОВ, 
ПБЗ и „координатор ЗБУТ“ (!?), ВиК, ПУСО, като същите са били изпълнени „с прецизно 
качество и срок, при спазване на нормативните документи и изискванията на заданието 
за проектиране, както и предадени в необходимия обем и съдържание за получаване на 
разрешение за строеж и изпълнение на СМР“. 

По отношение на изпълнените от визираното по-горе ДЗЗД строителни дейности, е 
направено следното изброяване: 

- доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле – 2 618 м2; 

- външна топлоизолация по фасади EPS 10 см. – 1 889 м2; 

- външна топлоизолация по фасади EPS 2 см. – 1 437,38 мл; 

- външна топлоизолация по стени сутеренно ниво XPS 10 см. – 138 м2; 

- външна топлоизолация и хидроизолация по покрив – 604 м2; 

- подмяна на стара дървена дограма с нова PVC дограма – 586 м2; 

- ремонт на електро инсталация по входове.  

В заключение се посочва, че след приемането на СМР е издадено Разрешение за 
ползване № ДК-07-ПК-7/29.06.2017 г. 

4.4. Заверено копие на Разрешение за строеж № 250/27.10.2016 г., издадено от 
Главния архитект на Община Перник, ведно с Приемо-предавателен протокол от 28.11.2016 
г. за предаване на инвестиционен работен проект от Възложител (Община Перник) на 
Изпълнител (ДЗЗД „РГ Стройинвест“), за извършване на строителство на обект: 
„Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност 
(саниране) на „Многофамилна жилищна сграда, гр. Перник, кв. „Дараците“, ул. „Отец 
Паисий“, бл. 106, вх. А и Б“. 

4.5. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, носещо изх. № УД-
736/23.07.2019 г., издадено от Кмета на Община Дупница, в уверение на това, че „Раком 
НТ“ ЕООД е изпълнило качествено и в срок (от м. 12.2018 г. до м. 05.2019 г.) договор № 
РД09-1085/11.12.2018 г. с предмет: „Изпълнение на инженеринг на обекти по проект 
BG16RFOP001-1.029-0004 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни 
жилищни сгради в гр. Дупница, Община Дупница“, по Оперативна програма „Региони в 
растеж“, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за 
изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 
Дупница“ в частта на обособена позиция №6 с предмет: „Многофамилна жилищна сграда, с 
административен адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14, вх. А, вх. Б“ на 
обща стойност 212 044,31 лв., без ДДС, включващи: за изготвяне на работен проект – 6 644 
лв., без ДДС; за изпълнение на СМР – 204 400,31 лв., без ДДС; за осъществяване на 
авторски надзор по време на изпълнение на СМР – 1 000 лв., без ДДС. 

Твърди се, че проектните работи са извършени по следните части: Архитектура, 
Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ОВ, ПБЗ и ПУСО, 
в срок, при спазване на нормативните документи и изискванията на заданието за 
проектиране, както и че проектната документация е предадена в срок, в необходимия обем 
и съдържание. 

Описани са и следните, изпълнени от Дружестовото СМР: 

- доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле – 1 462 м2; 

- външна топлоизолация по фасади от EPS 10 см. – 811 м2; 

- външна топлоизолация по фасади от EPS 5 см. – 336 м2; 

- оформяне на страници по прозорци и врати с топлоизолация от EPS 3 см. – 828,90 
мл.; 

- външна топлоизолация по стени сутеренно ниво XPS 10 см. – 81 м2; 

- външна топлоизолация и хидроизолация по покрив – 363,50 м2; 
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- подмяна на стара дървена дограма с нова PVC дограма – 164 м2; 

- оформяне на страници на прозорци – вътре – 408,71 л.м. 

4.6. Заверено копие на първа страница на Разрешение за строеж № 25/07.03.2019 г., 
ведно с Приемо-предавателен протокол за предаване на одобрения проект и разрешение за 
строеж от Възложител (Община Дупница) на Изпълнител („Раком НТ“ ЕООД), за 
извършване на строителство на обект: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда на 
основното застрояване с жилищно предназначение (средно застрояване): Многофамилна 
жилищна сграда, с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ №14“.  

От Приемо-предавателния протокол се установява, че Дружеството, изготвило 
проекта е „Богоев Консулт“ ЕООД. 

4.7. Заверено копие на приемо-предавателен Протокол от 18.04.2018 г., съставен във 
връзка с изпълнение на Договор № ДИ-16/13.02.2018 г., имащ за предмет: „Извършване на 
проектантски услуги с код CPV 71240000 – архитектурни и инженерни услуги по изготвяне 
на планове и чертежи за подобект: „Енергийно обновяване и основен ремонт на студентско 
общежитие на Национална Спортна Академия „Васил Левски“, бл. 15 в Студентски град“, в 
текстовото съдържание на който Протокол е отразено приемането без забележки от страна 
на Възложителя - Национална спортна академия „Васил Левски“ на изготвен от 
Изпълнителя „Богоев Консулт“ ЕООД работен инвестиционен проект в конкретно изброени 
в документа части.  

4.8. Заверено копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 
2019 г., с рег. № 06255, на инж. Валери Илиев, включен в регистъра на КИИП за лицата с 
пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 13/11.02.2005 
г. по части: „ВиК инсталации на сгради и съоръжения, ВиК мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура, конструктивна на ВиК системи, технологична на 
пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води, 
третиране и управление на отпадъци, технологична на стационарни пожарогасителни 
системи с води и пожарогасителна пяна“. 

4.9. Заверени копия на 3 бр. Удостоверения за професионално обучение, издадени в 
полза на Марин Романов от ЦПО към ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София, сочещи на 
преминати от него курсове за „Контрол по качеството на СМР и съответствие на 
материалите“ (по чл. 169 от ЗУТ), всяко от които валидно за период от 1 (една) година, а 
именно:  

- Удостоверение, рег. № 69/18.07.2019 г.; 

- Удостоверение, рег. № 123/18.07.2018 г.; 

- Удостоверение, рег. № 123/17.07.2017 г. 

4.10. Заверени копия на 3 бр. Заповеди, издадени от Мартин Тодоров (първите две от 
тях, като Управител на „Раком НТ“, а третата - в качеството си на Управител на ДЗЗД „РГ 
Стройинвест“) за назначаване на Марин Романов за изпълнение на длъжността 
„Технически ръководител/Експерт контрол по качеството“ на следните обекти: 

- „Изпълнение на инженеринг на обекти по проект BG16RFOP001-1.029-0004 
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в гр. Дупница, 
Община Дупница“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Дупница“ в частта на обособена 
позиция №6 с предмет: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес: гр. 
Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14“; 

- „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр. Перник по обособени позиции, в частта 
на обособена позиция №2: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес: гр. 
Перник, ул. „Благой Гебрев“, бл. 16“; 

- „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Перник, по обособени позиция, в 
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частта на обособена позиция №7: „Многофамилна жилищна сграда – бл. 106, вх. А и вх. В, 
с административен адрес: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“. 

4.11. Заверени копия на 3 бр. Удостоверения, титуляр на които е Петър Пеев. С 
всеки един от визираните документи се удостоверява обстоятелството, че експертът 
успешно и преминал ежегодни обучения по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 
24 и чл. 26 от ЗЗБУТ и чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. 
Обсъжданите Удостоверения са със срок на валидност от една година и са следните: 

- Удостоверение № С 117718-1/14.01.2019 г.; 

- Удостоверение № С 117717-1/26.01.2018 г.; 

- Удостоверение № С 117716-1/20.01.2017 г. 

4.12. Заверени копия на 3 бр. Заповеди, издадени от Мартин Тодоров (първите две от 
които, като Управител на „Раком НТ“, а третата - в качеството си на Управител на ДЗЗД 
„РГ Стройинвест“), имащи за предмет назначаването на Петър Пеев за изпълнение на 
функциите и отговорностите, следващи от длъжността „Технически ръководител – 
отговорник ЗБУТ“ на следните обекти: 

- „Изпълнение на инженеринг на обекти по проект BG16RFOP001-1.029-0004 
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в гр. Дупница, 
Община Дупница“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Дупница“ в частта на обособена 
позиция №6 с предмет: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес: гр. 
Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14“; 

- „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр. Перник по обособени позиции, в частта 
на обособена позиция №2: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес: гр. 
Перник, ул. „Благой Гебрев“, бл. 16“; 

- „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Перник, по обособени позиция, в 
частта на обособена позиция №7: „Многофамилна жилищна сграда – бл. 106, вх. А и вх. В, 
с административен адрес: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“. 

 
 
 
21. „ХИДРОСТРОЙ“ АД – представило допълнителни документи, с вх. № 

РМЛ17-ПП10-1-[397] от 23.10.2019 г. към първоначалната си оферта, подадена по 
обособена позиция №1 и заведена в деловодството на Възложителя с вх. РМЛ19-ТД26-
1370 от 18.07.2019 г. 

 
Изпълнявайки указанията на Комисията, обективирани в съставения от нея 

Протокол №1 по отношение на изискваните му допълнителни документи, 
Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на 

представения от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания на Комисията, 
отразени в предходния неин Протокол, както и „доказателства, относно констатираните 
от Комисията непълноти, пропуски и несъответствия“ 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, генериран като 
еЕЕДОП, цифрово подписан от всички, задължени лица, по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 4 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, представен електронно, в нередактируем формат. 

Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ 
на фактите и обстоятелствата, отразени в обсъждания новопредставен от 
Икономическия оператор ЕЕДОП, обосновават следното нейно заключение: 
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Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в предходния неин 
Протокол №1 ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на 
утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, 
за икономическо и финансово състояние, както и за технически и професионални 
способности като условия за допустимост в настоящата процедура, Участникът е 
представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от 
Комисията при прегледа на първоначално представената от него аналогична 
декларация. 

 
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията 
в депозираната от него оферта, са представени и следните документи, част от които 
изискани му от Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а друга част – 
представени по лична преценка на Участника: 

3.1. Заверено копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 
2019 г., с рег. № 09774, титуляр на което е инж. Стефка Владимирова, включена в регистъра 
на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на 
КИИП 18/22.07.2005 г. по части: „ВиК инсталации на сгради и съоръжения, ВиК мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура, конструктивна на ВиК системи, 
технологична на пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени 
отпадъчни води, третиране и управление на отпадъци, технологична на стационарни 
пожарогасителни системи с води и пожарогасителна пяна“. 

3.2. Заверени копия на валидни към датата на подаване на разглежданите 
допълнителни документи персонални, поименни застрахователни полици по задължителна 
застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството“, с клауза „проектант“, с които е застрахована професионалната 
отговорност  на следните лица: инж. Стефка Владимирова; арх. Константинос Зафирис и 
инж. Иван Кънев. 

3.3. Заверени копия на 4 бр. Удостоверения, всичките издадени на инж. Александър 
Георгиев в резултат от ежегодно преминати от него обучения за „Контрол върху качеството 
на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания за безопасност“, а именно: 

- Удостоверение № 932/21.04.2016 г.; 

- Удостоверение № 1258/07.04.2017 г.; 

- Удостоверение № 1606/07.04.2018 г.; 

- Удостоверение № 1966/01.04.2019 г. 

3.4. Заверени копия на Сертификати за внедрени от „Хидрострой“ АД системи за 
управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 и за управление на околната среда 
по Стандарт ISO 14001:2015, издадени от Bureau Veritas. 

И двата обсъждани удостоверителни документа обективират следния обхват на 
сертификация на настоящия Участник: „Проектиране, изграждане, ремонт, възстановяване 
и поддръжка на пътища, пътни и хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, 
водопроводни и канализационни системи и мрежи, пречиствателни станции за питейни и 
отпадни води, помпени станции, сгради, пристанищни, железопътни и летищни 
инфраструктури. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
електросъоръжения и електрически уредби. Ремонтни работи на обекти в областта на 
енергетиката. Производство и продажба на асфалт, асфалтови смеси. Производство и 
продажба на бетон, бетонови и стоманобетонови продукти. Производство и продажба на 
пътни знаци и указателни табели. Услуги с механизация и автотранспорт. Реставрация и 
консервация на недвижими културни ценности с категория „световно значение“ и 
„национално значение“, както и обекти в границите и охранителните зони на 
археологическите резервати в и извън урбанизирани територии; строителни, монтажни и 
инженерингови дейности при изграждане на обекти, свързани с управление и 
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оползотворяване на отпадъци. Инженерингови и строително монтажни работи по 
изграждане, рехабилитация и ремонтни дейности на площи, паркове и градини за 
обществено ползване, детски и спортни площадки и съоръжения. Събиране, рециклиране, 
подготовка за оползотворяване и повторна употреба на строителни отпадъци. Добив и 
търговия с инертни материали“. 

Срокът на валидност на всеки от обсъжданите два документа е до 07.01.2021 г. 
 
*********************************************************************** 
 
С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, както и на приложените в допълнение документи, с които се прави 
удостоверяване на верността на декларираните от Участника обстоятелства, 
относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в 
частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията 
към личното състояние и съответствие с всички, одобрени от Възложителя за 
целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в 
представения от „Хидрострой“ АД нов Единен европейски документ за обществени 
поръчки няма липса и/или непълнота и/или несъответствие на вписаните данни и 
информация, нито нередовности или фактически грешки и/или несъответствия с 
поставените от Възложителя изисквания към личното състояние, критериите за 
подбор или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
22. „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1371 от 18.07.2019 г., 

депозирана за участие по обособена позиция №3 на обществената поръчка, 
допълнително подадените към която документи са с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[398] от 
23.10.2019 г. 

 
Предвид установените липси и непълноти в информацията, отразена в ЕЕДОП 

от офертата на Икономическия оператор, както и несъответствия с поставените 
от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор, 
едновременно и съобразно указанията на Комисията, отразени в съставения от нея 
Протокол №1, Участникът е представил следните документи: 

 
1. Придружително писмо, съдържащо подробно изброяване на представените от 

Икономическия оператор допълнителни документи.  
 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Участника – „Инфра 
експерт“ АД, представен като espd-response файл, в нередактируем формат, цифрово 
подписан от задължените за това лица по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.  

 

3. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на „Би Ес проект“ 
ЕООД, в качеството му на Икономически оператор, заявил съгласие да изпълни част от 
обществената поръчка, в конкретно деклариран вид и обхват (работно проектиране и 
упражняване на авторски надзор), бидейки Подизпълнител на „Инфра експерт“ АД. 

 
Извършеният от Комисият детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко едно 

от обстоятелствата, декларирани от представляващите Участника и ползвания от него 
Подизпълнител лица, както и на вписаните в новопредставените ЕЕДОП техни 
волеизявления, сочи на наличие на пропуски, водещи до несъответствие на 
Икономическите оператори с едно конкретно, поставено от Възложителя минимално 
изискване по процедурата, задължителността за спазването на които е изрично 
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подчертана от Комисията в съставения от нея предходен Протокол №1 и което 
несъответствие по същество се отнася до следното: 

На основание направените от нея преглед, съпоставка и анализ на декларираните 
както от Участника, така и от ползвания от него Подизпълнител „Би Ес проект“ ЕООД 
факти и обстоятелства в представяния с първоначалната оферта техни ЕЕДОП, относими 
към лицата от проектантския екип, определен за изпълнение на дейностите по изготвяне на 
работния проект в отделните му части и за последващо упражняване на авторски надзор по 
време на строителството, Комисията установи, че по отношение на нито един от 
визираните девет проектанти, било в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“, било в 
полето, съдържащо данни за компетентността на тези лица, в Част IV, Раздел „В“ на 
представените от Икономическите оператори ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, 
досежно това дали тези проектанти притежават валидна поименна застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Така установения от него пропуск, настоящият помощен орган квалифицира като 
несъобразяване, както от страна на Подизпълнителя, така и на самия Участник с 
минималното изискване за икономическо и финансово състояние, одобрено от Възложителя 
по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата.  

Липсата на представени данни и информация за доказване изпълнението на 
визираното минимално изискване, Комисията счете за предпоставка, от която следва 
липсата на съответствие (към обсъждания предходен момент на съставяне на Протокол 
№1) на всеки от двамата Икономически оператори (Подизпълнител и Участник), с 
условието, съобразно което „в  случай, че в офертата си Участник е посочил екип от 
физически и/или юридически лица, които ще изпълняват проектирането, то всеки един от 
предложените проектанти трябва да има валидна поименна застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“. 

Във връзка с така констатираните от него непълноти в обсъдения подробно в 
Протокол №1 ЕЕДОП, представен от „Инфра експерт“ АД, на основание чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП, помощният на Възложителя орган, обърна внимание (Раздел I, т. 5 от указателната 
част на Протокол №1), че: „с цел доказване, че от страна на Участника е изпълнено 
минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и 
финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. 
от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от 
Указанията за участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни и 
информация за притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от 
него проектантски екип (предоставян му като ресурс на ползвания от него 
Подизпълнител – „Би Ес проект“ ЕООД) валидна поименна застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Като възможна алтернатива, Комисията обърна внимание на следното: „в хипотеза, 
че всички, или отделни от проектантите са включени в притежаваната от 
Подизпълнителя „Би Ес проект“ ЕООД аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ и на новопредставяния за Участника ЕЕДОП“. 

Едновременно в Раздел II, т. 5 от указателната част на Протокол №1, целейки 
установяване достоверността на декларираните обстоятелства, Комисията, 
позовавайки се на правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
указа на Участника и неговия Подизпълнител, че независимо от това, коя от двете, обсъдени 
по-горе хипотези е налице, допълнително да представят и заверени копия на 
съответна/ни застрахователна/ни полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че 
предложените проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето 
възлагане минимално изискване, за притежавана валидна поименна застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 
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В отговор на точните, ясни и непредпоставящи каквото и да е двусмислие или 

неразбиране указания, дадени от настоящия помощен орган по реда на чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП, представяйки необходимите данни, относими към професионалната компетентност 
(със смисъла на понятието, дефииран в §2, т. 41 от ДР на ЗОП) в Част IV, Раздел „В“ на 
нновопредставяните от тях ЕЕДОП, всеки един от Икономическите оператори – „Инфра 
експерт“ АД и „Би Ес проект“ ЕООД, е вписал по отношение на експертите арх. Мария 
Личкова, определена за проектант по част „Архитектурна“, инж. Тома Чакалов, предвиден 
за проектант по част „Конструктивна“, инж. Михаил Тодоров – проектант по част „ВиК и 
инж. Петър Пенев, определен за проектант по част „ПУСО“, следния декларативен текст, 
цитиран дословно: „Проектантът е включен в притежаваната от проектанта „Би Ес 
Проект“ ЕООД застраховка професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството – професионална дейност – проектант – за всички 
обекти по чл. 171 от ЗУТ. Застрахователна полица номер 0000827212, издадена от 
Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – Застраховка професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална 
дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ. Валидна от 02.10.2019 до 
01.10.2020 г.“. 

 
В приложение са представени заверени копия на валидни към датата на подаване 

на допълнителните документи поименни застрахователни полици по задължителна 
застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството“, с клауза „проектант“ на следните лица:  

- инж. Симона Иванова, предложена за проектант по част „Електро“;  

- инж. Ангелина Вукашинова, определена за проектант по част „Енергийна 
ефективност“;  

- инж. Атанас Кънев – проектант по част „ПБЗ“;  

- инж. Емил Динев, предвиден за проектант по част „ПБ“ и  

- инж. Георги Бакърджиев, определен за проектант - Технически контрол по част 
„Конструктивна“. 

 

Представено е и заверено копие на застрахователна полица № 19 570 1317 
0000827212 от 25.09.2019 г., издадена от ЗАД „Армеец“ в полза на „Би Ес проект“ ЕООД, 
сочещо на сключена от Дружеството задължителна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, с клауза „проектант“. 
Валидността на сключения застрахователен договор между „Би Ес проект“ ЕООД и 
Застрахователя е до 01.10.2020 г. 

Видно от съдържанието на обсъждания документ, със същия е застрахована 
професионалната отговорност за изпълняваната единствено и само от „Би Ес 
проект“ ЕООД дейност като „проектант“.  

Липсва каквато и да е друга информация, от която по недвусмислен, 
непредубеден и абсолютно безпристрастен начин Застрахователят да е вписал данни 
и информация, удостоверяващи, че персонално посочените по-горе лица - арх. Мария 
Личкова, инж. Тома Чакалов, инж. Михаил Тодоров и инж. Петър Пенев, включени в 
определения за изпълнение на работното проектиране и осъществяването на 
авторския надзор проектантски екип, са включени в обсъжданата застрахователна 
полица, респ., че застрахователния договор, по който е издадена застрахователна 
полица № 19 570 1317 0000827212, покрива и тяхната професионална отговорност 
като проектанти. 

Тук е мястото да се обърне внимание и на един конкретен текст от 
съдържанието на обсъжданата застрахователна полица, съобразно който 
„Настоящата полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, 
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всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от 
застрахователния договор“. 

С оглед посоченото и в хипотеза, че „Би Ес проект“ ЕООД е включил към 
своята застрахователна полица и четиримата, посочени по-горе проектанти, 
предложени за изпълнение на настоящата поръчка (в частта ѝ на обособена позиция 
№3), документът, бил той оформен като приложение, добавък или „друг придружаващ 
документ“, следваше да бъде представен, бидейки, съобразно условията на 
Застрахователя неразделна част от разглежданата полица – начин по който са 
процедирали други Участници в процедурата (напр. „Линк – Русе“ ЕООД, 
„Енерджидизайн“ ЕООД, „Сетатех“ ЕООД, „Профи арх“ ЕООД, „Стройнорм“ 
ЕООД), представяйки официални удостоверителни писма от съответния 
Застраховател (който в повечето случаи е именно ЗАД „Армеец“), анекси или 
допълнения към притежаваните от тях като юридически лица застрахователни 
полици, от които документи Комисията придоби обективна представа и формира 
субективната си увереност в достоверността на декларациите на тези Икономически 
оператори, според които, проектантите им (поименно посочени от самия 
Застраховател), са включени в техните (на Участниците) застраховки 
„Професионална отговорност“. 

Основавайки се на гореописаните факти, установени от нея след прецизен 
преглед на новопредставените по идентичен начин от „Би Ес проект“ ЕООД и от 
„Инфра експерт“ АД данни, информация и документални доказателства, Комисията 
счита, че както Подизпълнителят, така и самия Участник не са доказали 
съответствие с изискването всеки един от предложените от тях проектанти, а 
именно: арх. Мария Личкова, определена за проектант по част „Архитектурна“, инж. 
Тома Чакалов, предвиден за проектант по част „Конструктивна“, инж. Михаил Тодоров 
– проектант по част „ВиК и инж. Петър Пенев, определен за проектант по част 
„ПУСО, да има валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Пряка последица от този повторен пропуск от страна на Икономическия 
оператор и непредставяне от него на съответно годно/и доказателствено/и 
средство/а за удостоверяване верността на декларирани от него факти и 
обстоятелства, е и заключението на настоящия помощен орган, че и от „Би Ес 
проект“ ЕООД и от самия Участник „Инфра експерт“ АД не е доказано по ясен, 
недвусмислен и безспорен начин съответствие с минималното изискване, одобрено от 
Възложителя и оповестено както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата, което минимално изискване, бидейки 
неоспорено, е влязло в сила и е придобило задължителен на основание чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП характер спрямо всички Участници в процедурата. 

Липсата на доказано от Участника съответствие с визираното минимално 
изискване, утвърдено за целите на настоящето възлагане [което, бидейки му известно 
(както и на ползвания от него Подизпълнител) като част от критериите за подбор, е 
било задължително за спазване и изпълнение], предпоставя и предложението на 
Комисията „Инфра експерт“ АД да бъде отстранено от участие в процедурата на 
основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Допълнителен аргумент към така правеното от Комисията предложение е 
този, че приемането от нейна страна на непълна и неподходяща оферта (със смисъла 
на понятието, съобразно §2, т. 25, предл. второ от ДР на ЗОП) от Участник в 
процедурата, би представлявало нарушение на принципите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, 
спрямо останалите, персонално изброени, коректни Участници.  

 
4. В приложение към разгледаните по-горе нови ЕЕДОП, са представени и следните 

документи, част от които - преценени от Участника като необходими и относими за 
доказване на отделни, декларирани от него факти и обстоятелства, а други от тях – изрично 
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изискани му от настоящия помощен орган на основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, а именно: 

4.1. Заверено копие на Удостоверение № I-TV 021005, сочещо на вписването в 
ЦПРС на „Инфра Експерт“ АД за изпълнение на обекти от първа група, строежи от първа 
до пета категория, ведно с издадения на основание чл. 34 от ПРВВЦПРС талон № I-TV 01, 
от който е видно, че валидността на Удостоверението е до 30.09.2020 г. 

4.2. Заверено копие на Удостоверение № 2078 от 02.07.2019 г., издадено от ЦПО 
„Европартнер“ ЕООД, удостоверяващо, че инж. Весела Чапанова - Димитрова е преминала 
обучение на тема „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 
за безопасност“. 

4.3. Заверено копие на Удостоверение № 2173, издадено от ЦПО „Европартнер“ 
ЕООД на 01.10.2019 г., притежател на което е инж. Стоян Стоянов. От съдържанието на 
обсъждани докумен е видно, че експертът е преминал обучение за „Координатор по 
безопасност и здраве в строителството“, съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. Посочено е, че същото е валидно до 01.10.2020 г. 

 
 
 
23. „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1372 от 18.07.2019 г., 

депозирана за обособена позиция №6 на обществената поръчка 
 
По отношение на Участник „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД, Комисията установи 

следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-1372 от 18.07.2019 г. на Участника. 

Видно от данните от мейл сървъра на Възложителя, Участникът е получил на 
17.10.2019 г. Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията 
ѝ към изисканите от него допълнителни документи, изпратен му като прикачен файл към 
писмо, подписано с електронен подпис от Възложителя, от която именно дата спрямо 
него е започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 24.10.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД по 
същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия 
помощен орган за отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от 
Икономическия оператор липси/непълноти в информацията, както и 
несъответствия с изисквания към личното състояние и критерии за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ 
на обособена позиция №6 имаща за предмет „Инженеринг (проектиране, изпълнение 
на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 4“, бл. 451 “, едновременно с което и неотговаряща на поставени от 
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Възложителя критерии за подбор и предварително обявени от него условия по 
процедурата. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №6) Участник „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД, 
който не е представил допълнително указаните му конкретни данни, информация и 
доказателствени документи за удостоверяване съответствието му с изискванията 
към личното състояние и за покриване на критериите за подбор в императивно 
регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок.  

Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в 
разпоредбите на чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, 
ал. 1, т. 1, б. „а“, б. „б“,  т. 5, т. 10 и т. 11 от ЗОП. 

 
 
 
24. „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД – подал първоначална оферта с вх. № РМЛ19-

ТД26-1373 от 18.07.2019 г. за участие по обособена позиция №6 от обхвата на 
обществената поръчка и допълнителни документи към нея с вх. № РМЛ17-ПП10-1-
[412] от 24.10.2019 г. 

 
Изпълнявайки указанията на Комисията, разписани по отношение на 

изискваните му допълнителни данни и информация, в съставения от нея Протокол 
№1, Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството кратко 

изброяване на представените от него в допълнение към първоначалната му оферта нов 
ЕЕДОП и други документи, конкретно указани му от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 
от ЗОП. 

Разгледани по същество, визираните документи, съставляващи в тяхната съвкупност 
съдържанието на допълнително представения от Дружеството пакет, са следните: 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за 
Икономическия оператор, подписан с квалифицирани електронни подписи от Управителите  
на Дружеството (задължени лица по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с 
чл. 54, ал. 2 от ЗОП) и представен на електронен носител, в изискуемия нередактируем 
формат, прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства, извършени от 
Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на всички минимални изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура, Участникът е представил ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от него аналогична декларация. 

 

3. Заверено копие на Удостоверение № I-TV 012192, ведно с талон № I-TV 07, 
удостоверяващи вписването в ЦПРС на „Техно-енерджи“ OOД за изпълнението на строежи 
от първа група, първа до пета категория, с валидност до 30.09.2020 г. 
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4. Заверено копие на застрахователна полица № 1317 0000856267/19.08.2019 г., 
издадена от ЗАД „Армеец“ в полза на „Техно енерджи“ ООД, за сключена от него 
задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството“, клауза „проектант“, с валидност до 19.08.2020 г. 

 
5. Заверено копие на Удостоверение № 088/08.10.2019 г., издадено на Тоско Пъпанов 

за завършен от него курс на тема „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение 
на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност“, с валидност една година. 

 

6. Заверено копие на застрахователна полица № 19 9021317С 014320/09.08.2019 г. по 
задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството“, с клауза „Проектант“, застрахован по която е инж. Станимир Стайков. 
Същата е валидна до 09.08.2020 г. 

 

7. Заверено копие на Обяснителна записка изх. № 042/21.10.2019 г., издадена от 
Управителя на „Ем Ес – Серт България“ ООД, с която се удостоверява, че в обхвата на 
издадените на „Техно-енерджи“ ООД Сертификати за съответствие на системата за 
управление на качеството (№ К-056-2) с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, системата 
за управление на околната среда (№ О-057-2) с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015 и 
системата за управление на здравето и безопасността при работа (№ ЗБР-058-2) с 
изискванията на BS OHSAS 18001:2007, в частта „реконструкция, строително-монтажни, 
ремонтни и довършителни работи, изграждане на ВиК. ОВ и електроинсталации до 1000V; 
монтаж на топло- и хидроизолационни материали“ се включва строителство на 
жилищни и нежилищни сгради (NACE rev. 2 – 41.20), вкл. „изпълнение на СМР за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради“. 

 

8. Заверени копия на сертификати БДС EN ISO 9001:2015 (№ К-056-2) и БДС EN ISO 
14001:2015 (№ О-057-2), издадени от „Ем Ес – Серт България“ ООД, имащи обхват: 
„Инженеринг, проектиране, реконструкция, строително-монтажни, ремонтни и 
довършителни работи, изграждане на ВиК, хидротехнически съоръжения, ОВ и 
електроинсталации до 1000 V; монтаж на топло- и хидроизолационни материали. 
Строително-ремонтни дейности на обекти от техническата, благоустройствената и 
енергийната инфраструктура, включително строителство, поддържане и ремонт на пътища 
и улици и прилежащата им инфраструктура; рекултивация, консервация и реставрация на 
недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение. Разрушаване и 
почистване на сгради. Изграждане, ремонт и подмяна на спортни съоръжения. 
Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма. Проектиране, разработване, 
производство и търговия с многофункционални сглобяеми метални конструкции, 
контейнери и фургони“, валидни до 18.03.2021 г. 

 

След извършен от нейна страна прочит на данните и информацията, 
обективирани в отделните гореобсъдени документи, както и анализ на 
удостоверенията, давани от органа по сертификация, издал първоначално 
поставените под въпрос Сертификати (и по-конкретно – техния обхват на 
приложение), Комисията намира за установено следното: 

- „Ем Ес – Серт България“ ООД притежава регистрация в ИА БСА с №3, като 
орган по сертификация, което обстоятелство води до извод, че на основание 
Стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 това Дружество носи юридическа отговорност за 
всички свои действия, удостоверявани факти и обстоятелства и давани гаранции, 
касаещи издаваните от него сертификати, респ. техния обхват на приложение. 

- основавайки се на посочения Стандарт (БДС EN ISO/IEC 17065), който 
съдържа изисквания за компетентността, последователността на дейностите и 
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безпристрастността на органите по сертификация, Комисията счита, че няма 
основание да не кредитира като достоверно, обективно и независимо даденото от 
„Ем Ес – Серт България“ ООД уверение, съобразно което в предметния обхват на 
издадените в полза на „Техно-Енерджи“ ООД Сертификати за внедрени системи за 
управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 и за управление на околната 
среда по Стандарт ISO 14001:2015 се включва и сградно строителство. 

 

С оглед изложените от настоящия помощен орган съждения, са и неговите 
крайни изводи и заключения, че от страна на „Техно-Енерджи“ ООД е доказано 
съответствие с минималните изисквания, поставени от Възложителя в Раздел VI.3., 
т. 4 и т. 5 от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в Раздел III, т. 5.4. и т. 
5.5. от Указанията за участие в процедурата. 

 
********************************************************************** 
 
Основавайки се на така извършените от нея на основание чл. 54, ал. 12 от 

ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените 
документи, представени допълнително от Участника, Комисията обосновава 
следното заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 
новопредставения от Участника ЕЕДОП с изискванията на ЗОП и условията за 
участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура, касаещи 
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, както и 
обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от „Техно-енерджи“ 
ООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито 
пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените 
от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
25. „МОНОЛИТ - 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-

1374 от 18.07.2019 г., депозирана за участие по обособена позиция №7 на обществената 
поръчка, допълнително подадените към която документи са с вх. № РМЛ17-ПП10-1-
[407] от 24.10.2019 г. 

 
Предвид установените несъответствия в офертата на Участника с 

поставените от Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, 
отразени в съставения от нея Протокол №1 с дата 14.08.2019 г., Участникът е 
представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството подробно 

изброяване на представените от него в допълнение към първоначалната му оферта нов 
ЕЕДОП и други документи - както такива, конкретно указани на Участника от Комисията, а 
също така и други, преценени от него като необходими и относими за доказване на 
отделни, декларирани в ЕЕДОП факти и обстоятелства. 

Разгледани по същество, визираните документи, съставляващи в тяхната съвкупност 
съдържанието на допълнително представения от Дружеството пакет, са следните: 

 
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 

утвърдения за целите на настоящето възлагане обр. №1, представен както на електронен 
носител, цифрово подписан с квалифициран електронен подпис от Управителите на 
Дружеството, така и на хартиен носител, под текстовото съдържание на който, също са 
положени подписи от посочените лица. 
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Видно от данните, съдържащи се в полетата на Част II, Раздел „В“ и Раздел „Г“ на 
новопредставения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал еднозначно, че 
при изпълнение на поръчката няма да ползва нито Трето/и лице/а, нито 
Подизпълнител/и. 

 

Извършеният от Комисията детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко 
едно от декларираните от Икономическия оператор обстоятелства, както и на 
вписаните в новопредставения ЕЕДОП негови волеизявления, сочи на наличие на пропуск, 
водещ до несъответствие на Участника с едно конкретно, одобрено от Възложителя, 
неоспорено, влязло в сила и придобило задължителен за спазване характер минимално 
изискване по процедурата, отнасящо се по същество до следното: 

 
На основание направените от нея преглед, съпоставка и анализ на декларираните от 

Участника факти и обстоятелства в представяния с първоначалната му оферта негов 
ЕЕДОП, относими към лицата от проектантския екип, определен за изпълнение на 
дейностите по изготвяне на работния проект в отделните му части и за последващо 
упражняване на авторски надзор по време на строителството, Комисията установи, че по 
отношение на нито един от визираните девет проектанти, в относимото поле на Част IV, 
раздел „В“ на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП не е вписана релевантна 
информация, досежно това дали тези лица притежават валидна поименна застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Така установения от него пропуск, настоящият помощен орган квалифицира като 
несъобразяване, от страна на „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ ООД с минималното 
изискване за икономическо и финансово състояние, одобрено от Възложителя по напълно 
идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за 
поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие 
в процедурата.  

Липсата на представени данни и информация за доказване изпълнението на 
визираното минимално изискване, Комисията счете за предпоставка, от която следва 
липсата на съответствие (към обсъждания предходен момент на съставяне на Протокол 
№1) както на всеки отделен от експертите (проектанти), така и на самия Участник с 
условието, според което „в  случай, че в офертата си Участник е посочил екип от 
физически и/или юридически лица, които ще изпълняват проектирането, то всеки един от 
предложените проектанти трябва да има валидна поименна застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Във връзка с така констатираните от него непълноти в обсъдения подробно в 
Протокол №1 ЕЕДОП, представен от Дружеството, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 
помощният на Възложителя орган, обърна внимание, че: „с цел доказване, че от страна на 
Участника е изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за 
икономическо и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 
от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. 
второ от Указанията за участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни 
и информация за притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от 
него проектантски екип валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Като възможна алтернатива, Комисията обърна внимание на следното: „в хипотеза, 
че всички, или отделни от проектантите са включени в притежаваната от „Монолит-21-
Андонов и Захов“ ООД аналогична застраховка (в качеството му на „проектант“), това 
обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в релевантното поле на 
Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Дружеството ЕЕДОП. 

В заключение, целейки установяване достоверността на декларираните 
обстоятелства, Комисията, позовавайки се на правната възможност, предоставяна ѝ с 
нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, указа на Участника, че независимо от това, коя от двете, 
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обсъдени по-горе хипотези е налице, допълнително следва да бъдат представени и заверени 
копия на съответна/ни застрахователна/ни полица/и, от която/които да е несъмнено 
видно, че предложените проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето 
възлагане минимално изискване, многократно цитирано по-горе. 

 

В отговор на точните, ясни и непредпоставящи каквото и да е двусмислие или 
неразбиране указания, дадени от настоящия помощен орган по реда на чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП, в относимото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на новопредставяния от него 
ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал, че всяко едно от лицата, определени за 
проектанти на отделните части на подлежащия на изготвяне работен проект, притежава 
валидна персонална застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална 
отговорност“, в качеството му на проектант. 

По отношение на експерта, определен за проектант по част „Енергийна 
ефективност“ - инж. Милен Константинов Димитров, в двата, представени ЕЕДОП 
(на електронен и на хартиен носител), е вписана информация, имаща следното 
идентично съдържание: „Застрахователна полица № Е19740000405, валидна до 
31.07.2020 г. - лимит – 100 000 лева“. 

По аналогичен начин са представени данните, касаещи притежаваните от 
останалите проектанти, включени в предложения проектантски екип на Участника. 

 
В приложение, изпълнявайки дадените му от Комисията указания, дословно 

цитирани по-горе, са представени заверени копия на валидни към датата на подаване на 
допълнително изисканите му документи застрахователни полици за задължителни 
застраховки „Професионална отговорност“, клауза „проектант“, сключени 
персонално от следните експерти, съставляващи определения от Участника 
проектантски екип, а именно:  

(1) заверено копие на застрахователна полица № 212219215000099/18.09.2019 г., 
издадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, по задължителна застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, клауза 
„Професионална отговорност на проектанта“, валидна до 27.09.2020 г., застрахованото по 
която лице е арх. Мария Попмаркова; 

(2) заверено копие на застрахователна полица № 004096/31.05.2019 г., издадена от 
ЗАД „Асет иншурънс“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, клауза „проектант“ на инж. Димитър 
Имаретски, валидна до 31.05.2020 г.; 

(3) заверено  копие на застрахователна полица № 18 3301317С014046/28.12.2018 г., 
издадена от ЗАД „Армеец“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност 
на участниците в проектирането и строителството“, клауза „проектант“, валидна до 
01.01.2020 г., застрахован по която е инж. Гено Димитров; 

(4) заверено копие на застрахователна полица № 212219213000322/01.08.2019 г., 
издадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, по задължителна застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, клауза 
„Професионална отговорност на проектанта“, валидна до 01.08.2020 г., застрахован по 
която е инж. Георги Колев; 

(5) заверено копие на застрахователна полица № 004020/10.05.2019 г., издадена от 
ЗАД „Асет иншурънс“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“ на инж. Росен 
Ковачев, валидна до 10.05.2020 г.; 

(6) заверено копие на застрахователна полица № 003992/03.05.2019 г., издадена от 
ЗАД „Асет иншурънс“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“, валидна до 06.05.2020 
г., застрахован по която е инж. Георги Грозданов; 

(7) заверено копие на застрахователна полица № 004238/22.07.2019 г., издадена от 
ЗАД „Асет иншурънс“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
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участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“, валидна до 26.07.2020 
г., застрахован по която е инж. Михаил Брозиг. 

(8) заверено копие на застрахователна полица, изх. № 19010410367/01.01.2019 г., 
издадена от „Чертасиг“ ЗПАД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност 
на участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“, валидна до 
31.12.2019 г., с титуляр инж. Мая Боева-Бончева.  

 

Видно от посоченото и независимо от еднозначно направеното деклариране в 
ЕЕДОП на Участника, че проектантът по част „Енергийна ефективност“ – инж. 
Милен Димитров притежава лична, поименна застрахователна полица, 
удостоверяваща застраховане на професионалната отговорност на това физическо 
лице, в качеството му на проектант, доказателства в тази насока не са представени. 

Единствената друга застрахователна полица, съдържаща се в пакета 
обсъждани документи, не е на физическо лице, а на Търговско дружество с фирмено 
наименование „Одит – Инженеринг“ ООД.  

Въпросната застрахователна полица, за застраховащ и застрахован по която е 
вписано „Одит – Инженеринг“ ООД е издадена от ЗАД „Бул Инс“ с № Е19740000405 
от 16.07.2019 г., под който номер, както вече беше посочено по-горе, настоящият 
Участник е декларирал, че е застрахована професионалната отговорност на инж. 
Милен Димитров. 

 

 
Действително, видно от съдържанието на обсъжданата застрахователна 

полица, името на инж. Димитров е споменато, но единствено и само, в качеството 
му на представлаващ на „Одит -инженеринг“ ООД, което обстоятелство по никакъв 
начин, според Комисията не променя извода ѝ, че за този експерт, предложен в 
личното му качество за проектант по част „Енергийна ефективност“, не е 
представена изискуемата като минимално условие за допустимост персонална, 
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поименна застрахователна полица, с която е застрахована професионалната му 
отговорност като „проектант“. 

Тук е мястото да се посочи и това, че липсват каквито и да е относими 
доказателствени документи, от които да се установява, че професионалната 
отговорност на инж. Милен Димитров, в качеството му на физическо лице – 
проектант, също е застрахован с обсъжданата застрахователна полица. 

 

Алогично и неприемливо е да се счита, че Участникът очаква от Комисията да 
кредитира въпросната застраховка на „Одит -инженеринг“ ООД (Дружество, което с 
оглед неговия статут (с ограничена отговорност), носи на самостоятелно основание, 
различна от това на физическото лице, негов представляващ, отговорност за 
упражняваната от него професионална дейност), като годно доказателствено 
средство, удостоверяващо по несъмнен и безспорен начин, че от експерт Димитров, а 
и от страна на самия Участник е изпълнено минималното изискване, одобрено от 
Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено както 
в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата. 

На следващо място, Комисията намира за необходимо да посочи и това, че ако 
Участникът е имал желание да се ползва от застрахователната полица на „Одит -
инженеринг“ ООД, като доказателство за притежаван от него капацитет, това 
обстоятелство е следвало ясно да бъде заявено както в Част II, Раздели „В“ и „Г“ на 
представяния от „Монолит – 21- Андонов и Захов“ ООД нов ЕЕДОП, така и 
потвърдено от самото Дружество - „Одит -инженеринг“ ООД, посредством 
представяне на негов ЕЕДОП и ясно изразени волеизявления, обективиращи 
съгласието му да е Трето лице, предоставящо капацитета си (сключена застраховка 
„Професионална отговорност“) на Участника, както и Подизпълнител за изпълнение 
на конкретен дял от предмета на поръчката, каквито данни, информация и 
доказателствени документи не са представени. 

В обобщение на гореизложеното, Комисията счита, че при липсата на ясно, 
конкретно и еднозначно направено от самия Участник деклариране на факти и 
обстоятелства, наличието на които е задължително условие за пълнотата и 
коректността на представяния от него ЕЕДОП, респ., за допустимостта и на 
офертата му в цялост, извън предоставените ѝ от ЗОП граници на компетентност е  
да основава крайните си изводи на собствени, изведени от нея по тълкувателен път 
заключения. Нещо повече, превишаване на делегираните ѝ като помощен орган на 
Възложителя правомощия би било и да измества действителната воля на 
Икономическия оператор, но предвид факта, че дори и при допълнително 
предоставената му възможност в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП той не е изразил 
същата точно, недвусмислено и по непредпоставящ тълкуване начин, при тази си  
некоректност не би могъл да има правни очаквания да продължи участието си в 
процедурата. 

Основавайки се на гореописаните факти, установени от нея след прецизен 
преглед на новопредставените от „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ ООД данни и 
информация, относими към определения от него проектант по част „Енергийна 
ефективност“ – инж. Милен Димитров, Комисията счита, че Участникът не е 
доказал съответствие с изискването всеки един от предложените от него 
проектанти да има валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Пряка последица от този повторен пропуск от страна на Икономическия 
оператор и непредставяне от него на конкретно посочена му от Комисията липсваща 
информация (удостоверена със съответно годно доказателствено средство), е и 
заключението на настоящия помощен орган, че от „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ 
ООД не е доказано по ясен, недвусмислен и безспорен начин съответствие с 
минималното изискване, одобрено от Възложителя и оповестено както в текста на 
Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в условието на 
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Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в процедурата, което 
минимално изискване, бидейки неоспорено, е влязло в сила и е придобило задължителен 
на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП характер спрямо всички Участници в процедурата. 

Липсата на доказано от Участника съответствие с визираното минимално 
изискване, утвърдено за целите на настоящето възлагане (което, бидейки му известно 
като част от критериите за подбор, е било задължително за спазване и изпълнение), 
предпоставя и предложението на Комисията „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ ООД 
да бъде отстранено от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, 
във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 
3. В приложение към обсъдения в предходната точка ЕЕДОП, допълнително са 

представени следните документи - както такива, конкретно указани на Участника от 
Комисията, а също така и други, преценени от него като необходими и относими за 
доказване на отделни, декларирани в ЕЕДОП факти и обстоятелства, както следва 

3.1. Заверено копие на застрахователна полица № 0000863751/23.08.2019 г., издадена 
от ЗАД „Армеец“ в полза на „Монолит 21-Андонов и Захов“ ООД, по задължителна 
застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството“, с клауза „Строител“, валидна до 27.08.2020 г. 

3.2. Заверено копие на застрахователна полица № 0000821442/23.07.2019 г., издадена 
от ЗАД „Армеец“, титуляр на която е „Монолит 21-Андонов и Захов“ ООД, по 
задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството“, с клауза „Проектант“, валидна до 27.07.2020 г. 

3.3. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № 69-00-
1162/03.11.2016 г., издадено от Кмета на Община Благоевград, в уверение на това, че 
„Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД е изпълнило Договор № 98-00-106/25.05.2016 г. с 
предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Благоевград – III-ти етап по 
обособени позиции: Обособена позиция №15 „Многофамилни жилищни сгради – блок 
№29, вх. А и вх. Б, №30, с административен адрес: ж.к. „Еленово“. 

Сочи се, че в изпълнение на договора Дружеството е изготвило инвестиционни 
работни проекти по част: „Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „Енергийна 
ефективност“, „ОВК“, „Пожарна безопасност“, „ВиК“, „План за управление на строителни 
отпадъци“, „План за безопасност и здраве“. 

Декларирано е, че в периода от 28.07.2016 г. до 12.08.2016 г. са изпълнени всички 
СМР, съгласно изготвените и одобрени проекти и съгласно условията на договора, в т.ч.: 

(1) Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата: 

- подмяна на дограма (доставка и монтаж на 5-камерна ПВЦ дограма) – 608 кв.м.; 

- подмяна на дограма (доставка и монтаж на 5-камерна ПВЦ дограма по усвоени 
тераси) – 375 кв.м.; 

- доставка и монтаж на алуминиеви входни врати – 18 бр.; 

- доставка и полагане на топлоизолация по покрив – 682 кв.м.; 

- доставка и полагане на хидроизолация по покрив – 682 кв.м.; 

- доставка и полагане на топлоизолация на под – 682 кв.м.; 

- доставка и полагане на топлоизолация по фасади – 4 629 кв.м. 

(2) Други строително-монтажни работи: 

- изграждане на нова мълниезащитна инсталация – 3 бр.; 

- подмяна на осветление в стълбищни клетки – 3 бр.; 

- подмяна на водопроводни щрангове до водомер и хоризонтални щрангове в 
сутерен – 3 бр. и др. 

Сочи се, че общата стойност на изпълнените дейности е в размер на 1 215 476,86 лв. 
без ДДС, в което число: 
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- за изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на 
авторски надзор по време на изпълнение на обекта – 51 200 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на РСМР – 1 108 835,10 лв. без ДДС. 

3.4. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, носещо изх. № УД-
85/23.01.2017 г., издадено от Кмета на Община Дупница, в уверение на това, че „Монолит-
21-Андонов и Захов“ ООД е изпълнило договор № IX-1/01.09.2016 г. с предмет: 
„Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски 
надзор) във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Дупница по 
седемнадесет обособени позиции“, за обособена позиция №4: „Многофамилна жилищна 
сграда, находяща се в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ж.к. Дупница, бл. 
8А, с РЗП: 4 257 м2“, като в рамките на договора са изпълнени проектиране и СМР на 
стойност 589 953,36 лв. без ДДС. Сочи се, че за строежът е съставен Констативен акт обр. 
15 от 16.12.2016 г. и издадено Разрешение за ползване № ДК-07-КН-03/17.01.2017 г. 

Потвърдено е, че на обекта са изпълнени следните видове работи: 

(1) Част „Конструкции“; 

(2) Част „Архитектура“: 

- топлоизолиране на външни стени; 

- топлоизолиране на под; 

- топлоизолиране и хидроизолиране на покрив; 

- подмяна на дограма. 

(3) Част „Електро“ – вътрешни и външни електроинсталации. 

3.5. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 14/14.03.2018 г., 
издадено от Кмета на Община Петрич, в уверение на това, че „Монолит-21-Андонов и 
Захов“ ООД е изпълнило Договор №71/2017 г. (проектиране и строителство) с предмет: 
„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Петрич, по обособени позиции, 
обособена позиция №1: „Многофамилна жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к. „Изток“, бл. 7, 
вх. А и вх. Б, бл. 8 и бл. 10“, приключен на 13.02.2018 г. 

Сочи се, че в изпълнение на договора, Дружеството е изготвило инвестиционни 
работни проекти и е изпълнило следните строително-монтажни работи: 

- ЕСМ №1 – Топлоизолиране на външни стени на сградата; 

- ЕСМ №2 – Топлоизолиране на покривна конструкция; 

- ЕСМ №3 – Подмяна на дограма; 

- ЕСМ №4 – Топлоизолиране на под; 

- Ремонтно-възстановителни дейности по общи части – нова мълниезащитна 
инсталация, подмяна и ремонт на ел. инсталации в стълбищни клетки и общи части 
сутерен. 

Посочени са стойностите, включително за изготвяне на работен проект по всички 
части и осъществяване на авторски надзор и за изпълнение на СМР. 

3.6. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № 70-00-
552/20.09.2018 г., издадено от Кмета на Община Сандански, в уверение на това, че 
„Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД е изпълнило договор № 310-04/20.10.2017 г. с 
предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община 
Сандански по 6 обособени позиции, за обособена позиция №4: „Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, бл. 9, вх. А и вх. Б“. 

Посочени са стойностите, включително за изготвяне на технически проект, 
осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР и изпълнението на 
самото СМР. 

Удостоверено е, че изпълнените строително-монтажни дейности включват: 
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- Част „Архитектура“ – доставка и полагане на външна топлоизолационна система 
по фасади; доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата в подпокривно 
пространство; доставка и монтаж на PVC дограма; 

- Част „Електро“ – доставка и монтаж на вътрешни електро инсталации; 

- Други дейности, съгласно договора. 

3.7. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № 35/17.07.2019 
г., издадено от Кмета на Община Петрич, в уверение на това, че „Монолит-21-Андонов и 
Захов“ ООД е изпълнило договор №80/11.06.2018 г. с предмет: „Инженеринг – 
проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за подобряване на 
енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Петрич, осъществяван 
по ОПРР 2014 – 2020, по 5 обособени позиции: обособена позиция №5: „Многофамилна 
жилищна сграда с административен адрес: гр. Петрич, ул. „Сандо Китанов“ №11, „Явор“, 
приключен на 12.03.2019 г. 

Сочи се, че в изпълнение на договора, Дружеството е изготвило инвестиционни 
работни проекти и е изпълнило строително-монтажни работи обхващащи: 

- ЕСМ №1 – Топлоизолиране на външни стени на сградата; 

- ЕСМ №2 – Подмяна на дограма; 

- ЕСМ №3 – Топлоизолиране на покрив; 

- ЕСМ №4 – Нова мълниезащитна и заземителна инсталации и подмяна на 
осветителни тела в общите части. 

Посочени са стойностите, включително за изготвяне на работен проект по всички 
части и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР и за изпълнение 
на СМР. 

3.8. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Кмета на 
Община Сандански, в уверение на това, че „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД е 
изпълнило договор № 146-04/03.08.2018 г. с предмет: „Изпълнение на инженеринг – 
проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 
гр. Сандански, ж.к. „Спартак“ 8, вх. А и вх. Б“. 

Посочени са стойностите, включително за изготвяне на технически проект, 
осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР и изпълнението на 
СМР. 

Удостоверено е, че изпълнените от Дружеството строително-монтажни дейности 
включват: 

- топлоизолиране на външни стени на сградата; 

- съпътстващи дейности; 

- топлоизолиране на покривна конструкция; 

- подмяна на дограма; 

- част „Електро“ – нова мълниезащитна инсталация, подмяна и ремонт на ел. 
инсталации в стълбищни клетки и общи части – сутерен. 

3.9. Заверени копия на три броя удостоверения за добро изпълнение, с които 
настоящия Участник удостоверява конкретно изпълнени от арх. Мария Попмаркова 
дейности по изготвяне на инвестиционни проекти по части „Ахритектура“ и „План за 
управление на строителните отпадъци“ на три жилищни сгради. 

3.10. Заверени копия на четири броя документа – референции и удостоверения за 
добро изпълнение, с които както настоящия Участник, така и други юридически лица 
удостоверяват конкретно изпълнени от инж. Димитър Имаретски дейности по изготвяне на 
инвестиционни проекти по част „Конструкции“ на три конкретни жилищни и други видове 
сгради. 

3.11. Заверено копие на копие на Референция, издадена от Управителя на „Бизнес 
Спектър“ ООД, с която се удостоверява участието на инж. Гено Димитров в дейности по 
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изготвяне на инвестиционни проекти на две жилищни сгради, едно училище и една сграда, 
предназначена за „Младежки дом“. 

3.12. Заверени копия на три броя референции, с които други юридически лица, 
различни от Учатника, удостоверяват конкретно изпълнени от инж. Георги Колев дейности 
по изготвяне на инвестиционни проекти по част „ВиК“ на три, конкретно 
индивидуализирани жилищни сгради. 

3.13. Заверено копие на Референция, издадена от „Инт арх“ ООД, в текста на която 
се съдържа правеното от автора ѝ удостоверяване на конкретно изпълнени от инж. Милен 
Димитров дейности по изготвяне на инвестиционни проекти, част „Енергийна 
ефективност“ на три, конкретно посочени жилищни сгради в гр. Сандански, гр. Петрич и 
гр. Тетевен.  

3.14. Заверено копие на Референция, издадена от Управителя на „Инт Арх“ ООД, с 
която удостоверява конкретно изпълнени от инж. Росен Ковачев дейности по изготвяне на 
инвестиционни проекти по част „План за безопасност и здраве“ на три жилищни сгради в 
гр. Сандански, гр. Петрич и гр. Тетевен.  

3.15. Заверено копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 
2019 г., с рег. № 13144, на инж. Георги Грозданов, включен в регистъра на КИИП за лицата 
с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 
45/29.02.2018 г.  

3.16. Заверено копие на Удостоверение, издадено от Управителя на „Проектантско 
бюро Интексарх“ ЕООД, в съдържанието на което е направено изброяване на четири 
жилищни сради/комплекси, по отношение на които се сочи, че инж. Георги Грозданов е 
изпълнил дейности по изготвяне на инвестиционни проекти по част „Пожарна 
безопасност“. 

3.17. Заверени копия на три броя документа – две референци и една препоръка, с 
които различни физически лица удостоверяват конкретно изпълнени от инж. Михаил 
Брозиг дейности по изготвяне на инвестиционни проекти по част „Конструкции“ на 
жилищни и други видове сгради. 

3.18. Заверени копия на пет броя документа – препоръки, референция и 
удостоверение, които Комисията намира за неотносими и ирелевантни, по причина на това, 
че във всички тях се съдържат удостоверявания на обстоятелството, че „Б Инженеринг“ 
ЕООД – Дружество, което с неясно какво участие в офертата на „Монолит – 21 - 
Андонов и Захов“ ООД, е изпълнявало дейности по изготвяне на инвестиционни проекти на 
жилищни сгради. 

3.19. Заверени копия на притежавани от Участника: 

- Сертификат № 32 100 160035 за внедрена система за управление на качеството по 
Стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и  

- Сертификат № 32 104 160035 за внедрена от „Монолит – 21 – Андонов и Запов“ 
ООД система за управление на околната среда по Стандарт БДС EN ISO 14001:2015. 

И двата документа са издадени от „ТЮФ НОРД България“ ЕООД, със следния 
предметен обхват: „Проектиране, строителство на жилищни, обществени, промишлени 
сгради и инфраструктура. Строителство на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, 
транспортна инфраструктура, енергийна инфраструктура, благоустройствена 
инфраструктура, хидротехническо строителство, канализационни и водоснабдителни 
съоръжения и коригиращи дейности. Реставрация на паметници на културата. Добив и 
преработка на инертни материали. Производство на строителни разтвори“. Валидността на 
обсъжданите Сертификати е до 04.04.2022 г. 

 
 
 
26. СДРУЖЕНИЕ „ИЗОГЛАС – ППМ МЛАДОСТ“ – представил на 24.10.2019 г. 

допълнителни документи, заведени с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[408] към оферта с вх. № 
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РМЛ19-ТД26-1375 от 18.07.2019 г., подадена за изпълнение на дейностите от обхвата 
на обособена позиция №6 на настоящето възлагане 

 
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в 

Протокол №1, носещ дата 14.08.2019 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 
1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си подробно, последователно 

и изчерпателно изброяване на всички, допълнително представяни документи, относими за 
доказване съответствие както на Сдружението, така и на отделите Партньори в състава му с 
поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

Разгледани по същество, въпросните документи, допълващи първоначално 
представената от Участника оферта, са следните: 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Партньора в 
неперсонифицираното обединение от юридически лица – „Изоглас строй“ ООД, генериран 
като еЕЕДОП, цифрово подписан от задълженото за това лице и представен в електронен 
вид, в нередактируем формат. 

На основание направения от нея задълбочен анализ на данните и информацията, 
обективирани в обсъждания ЕЕДОП, Комисията намира, че в изпълнение на дадените му 
от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. точни указания, едновременно с което, 
отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 
така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 
критерии за подбор, този от Партньорите е представил нов ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от Сдружението оферта. 

 

3. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки за втория от 
Партньорите в Сдружението - „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД, след 
задълбочения и детайлен анализ на декларираните в който данни, Комисията намира, че 
всички установени от нея липси или непълноти в информацията и/или 
несъответствия с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор в 
първоначално представения от Дружеството ЕЕДОП са отстранени, респ. 
коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания 
документ няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

 
4. Попълнен нов Единен европейски документ за обществени поръчки, относим към 

Участника – Сдружение „Изоглас – ППМ Младост“ – цифрово подписан и приложен на 
електронен носител в нередактируем формат.  

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на данните и 
информацията, отразени от Участника в новопредставения от него ЕЕДОП, Комисията 
констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в първоначалната 
информация и/или несъответствия с изискванията към личното му състояние, респ. с 
критериите за подбор, са отстранени, респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания 
документ няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, 
нередовности или фактически грешки в нея, нито пък несъответствие с поставените 
от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата. 
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5. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Участника за 
конкретизиране, допълване или доказване на данните и информацията в отделните ЕЕДОП, 
попълнени за него и отделните Партньори в състава му, са приложени и следните 
документи, изискани от настоящия помощен орган на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както 
и други – представени по преценка на отделните Икономически оператори, а именно: 

5.1. Заверено копие на Удостоверение № I-TV 021075, ведно с талон № I-TV 01, 
удостоверяващ вписването в ЦПРС на „Изоглас Строй“ OOД за изпълнението на строежи 
от първа група, от трета до пета категория, с валидност до 30.09.2020 г. 

5.2. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № 69-00-
4/13.01.2016 г., издадено от Кмета на Община Благоевград, в уверение на това, че „Изоглас-
2005“ ЕООД е изпълнило Договор № 98-00-153/12.06.2015 г. с предмет: „Изпълнение на 
инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС 
на територията на община Благоевград“ за Сграда с административен адрес: гр. 
Благоевград, ж.к. „Ален мак“ № 36, вх. А, вх. Б и вх. В“. 

Посочено е, че в изпълнение на договора, Дружеството е изготвило работни 
инвестиционни проекти по части „Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „Енергийна 
ефективност“, „ОВК“, „Пожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“, „План за 
управление на строителни отпадъци“, „Временна организация на движението“, приети от 
Възложителя без констатирани забележки, в следствие на което е издадено Разрешение за 
строеж № 162/22.06.2015 г. 

За периода 16.07.2015 г. – 08.09.2015 г. са изпълнени всички видове СМР, съгласно 
изготвените и одобрени проекти, в т.ч.: 

(1) Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата: 

- подмяна на дограма; 

- полагане на топлоизолация по покрив; 

- полагане на хидроизолация по покрив; 

- полагане на топлоизолация по фасади; 

- полагане на топлоизолация по тавана на сутерена; 

- изграждане на нова съвременна система за осветление на общите части на сградата 
с енергоспестяващи лампи LED крушки и сензор за движение. 

(2) Други строително-монтажни работи: 

- изграждане на нова мълниезащитна инсталация; 

- репариране на пукнатини; 

- СМР по част „ВиК“; 

- Освежаване на стълбищна клетка. 

Посочени са стойностите, както за изготвянето на работен проект по всички части, 
включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта, така 
и за изпълнението на РСМР. 

5.3. Заверено копие на Разрешение за ползване № ДК-07-БЛ-51/11.09.2015 г. за 
горепосочения обект. 

5.4. Заверено копие на Разрешение за ползване № ДК-07-Х-39/26.06.2017 г. за 
строеж: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда 
в гр. Свиленград, кв. „Изгрев“, бл. 4, в изпълнение на НПЕЕМЖС“. 

5.5. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № У-
107/27.06.2018 г., издадено от Кмета на Община Симеоновград, в уверение на това, че в 
периода 15.07.2016 г. – 03.05.2017 г. „Изоглас Строй“ ООД е изпълнило Договор за 
обществена поръчка № 97/15.07.2016 г. с предмет: „Инженеринг – проектиране и 
извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Цар Освободител“ № 9-
13, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на НПЕЕМЖС“. 
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Посочени са стойностите, както за изготвянето на работен проект по всички части, 
включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта, така 
и за изпълнението на СМР. 

Посочени са дейностите, изпълнени съгласно Договора: 

(1) Разработен работен инвестиционен проект; 

(2) СМР – конструктивно укрепване на тераси; топлоизолиране на фасадни стени; 
подмяна на дограма; топлоизолиране на таванска плоча; хидроизолационни работи по 
плосък покрив; тенекеджийски работи по покривно водоотвеждане; подмяна на 
осветителни тела с енергоефективни в общите части; мълниезащитна и заземителна уредба; 
ремонтни и освежителни работи по стълбищни клетки; 

(3) Упражняване на авторски надзор по време на строителството. 

5.6. Заверено копие на Разрешение за ползване № ДК-07-Х-60/09.08.2017 г. за 
горепосочения обект. 

5.7. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № 9/30.04.2018 г., 
издадено от Кмета на Община Самоков, в уверение на това, че в периода 11.08.2017 г. – 
16.11.2017 г. „Изоглас Строй“ ООД е изпълнило Договор от 11.10.2016 г. с предмет: 
„Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на 
авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализацията на 
НПЕЕМЖС на територията на община Самоков“ за обособена позиция №2: „Изпълнение на 
инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на 
многофамилна жилищна сграда в град Самоков, квартал „Самоково“, бл. 3, във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Самоков“. 

Посочени са стойностите, както за изготвянето на работен проект по всички части, 
включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта, така 
и за изпълнението на СМР. 

Посочени са дейностите, изпълнени съгласно Договора: 

(1) Разработен работен инвестиционен проект; 

(2) СМР – конструктивно укрепване на тераси; топлоизолиране на фасадни стени; 
подмяна на дограма; топлоизолиране на таванска плоча; хидроизолационни работи по 
плосък покрив; тенекеджийски работи по покривно водоотвеждане; подмяна на 
осветителни тела с енергоефективни в общите части; мълниезащитна и заземителна уредба; 
ремонтни и освежителни работи по стълбищни клетки; 

(3) Упражняване на авторски надзор по време на строителството. 

5.8. Заверено копие на Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 47/16.11.2017 
г. за горепосочения обект, ведно с Констативен акт за установяване годността за приемане 
на строежа (Образец 15) от 10.10.2017 г. 

5.9. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № 26.00-
370/25.07.2017 г., издадено от Кмета на Община Козлодуй, в уверение на това, че „Изоглас 
Строй“ ООД е изпълнило договор с предмет: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на 
строително-монтажни работи във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на 
град Козлодуй по две обособени позиции: за обособена позиция №2 „Блок 54, 55, 56, 57 и 
58, ж.к. 2 в гр. Козлодуй“. 

Сочи се, че в изпълнение на договора Дружеството е изготвило работни 
инвестиционни проекти и е осъществявало авторски надзор по време на изпълнение на 
обекта. 

За периода 22.08.2016 г. – 18.05.2017 г., „Изоглас Строй“ ООД е изпълнило всички 
СМР, съгласно изготвените и одобрени проекти и съгласно условията на договора: 

(1) Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата: 

- подмяна на дограма; 

- полагане на топлоизолация по покрив; 

- полагане на хидроизолация по покрив; 

- полагане на топлоизолация по фасади; 
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- полагане на топлоизолация по стени на сутерена; 

- изграждане на нова съвременна система на осветление на общите части на сградата 
с енергоспестяващи лампи LED крушки и сензор за движение. 

(2) Други строително-монтажни работи: 

- изграждане на нова мълниезащитна инсталация; 

- репариране на пукнатини; 

- СМР по част „ВиК“; 

- освежаване на стълбищна клетка; 

- вертикална планировка и озеленяване. 

Посочени са стойностите, както за изготвянето на работен проект по всички части, 
включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта, така 
и за изпълнението на СМР. 

5.10. Заверено копие на Удостоверение № 26/26.07.2017 г. за въвеждане в 
експлоатация на горепосочения строеж. 

5.11. Заверено копие на Удостоверение № 35/09.02.2018 г. за въвеждане в 
експлоатация на строеж: „Реализация на НПЕЕМЖС за блок № 68А, вход 7 и 8, ж.к. 
„Славейков“, гр. Бургас“, от което е видно извършваните дейности, без изготвяне на 
проекти. 

5.12. Заверено копие на диплома за завършено висше образование на Веселин 
Василев, от която е видно признатата му специалност „ВиК – мрежи и съоръжения“ и 
придобита квалификация „строителен инженер по ВиК“. 

5.13. Заверено копие на Удостоверение № 1581/30.07.2004 г., издадено от Ректора на 
УАСГ – гр. София, в уверение на това, че Веселин Василева има придобита образователно-
квалификационна степен „магистър“ и призната квалификация „строителен инженер по 
ВиК – мрежи и съоръжения“. 

5.14. Заверено копие на Удостоверение № 2896/22.05.2019 г., издадено на инж. 
Веселин Василев за завършен от него курс за „Координатор по безопасност и здраве по 
време на проектирането и координатор по безопасност и здраве по време на 
строителството“, валидно до 23.05.2020 г. 

5.15. Заверено копие на Удостоверение № 2871/22.05.2019 г. на инж. Веселин 
Василев за завършен курс за „Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и 
безопасни условия на труд“, съобразно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 
г., валидно до 23.05.2020 г. 

5.16. Заверени копия на три броя заповеди, с които настоящия Участник назначава 
инж. Веселин Василев като Длъжностно лице по безопасност и здраве различни жилищни 
сгради. 

5.17. Заверени копия на сертификати БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 
14001:2015, издадени от „Ен Джи Ен“ ООД, на „Изоглас Строй“ ООД и имащи обхват: 
„Строително-монтажни дейности“, валидни до 04.10.2022 г. 

5.18. Заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строеж „Изпълнение на мерки по енергийна ефективност във връзка с реализиране на 
НПЕЕМЖС на територията на община Сливен – бл. 2 на ж.к. „Сини камъни“, гр. Сливен“ 
(Образец 15) от 14.12.2018 г. 

5.19. Заверено копие на Удостоверение № 172/19.12.2018 г. за въвеждане в 
експлоатация на горепосочения строеж. 

5.20. Заверено копие на застрахователна полица № 13180193000000013/24.02.2019 г., 
издадена от ЗАД „Алианц България“, по задължителна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“ на арх. 
Михаела Шуманлиева, валидна до 23.02.2020 г. 

5.21. Заверено копие на застрахователна полица № 13180183000000138/21.11.2018 г., 
издадена от ЗАД „Алианц България“, по задължителна застраховка „Професионална 
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отговорност на участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“ на 
Мария Абаджиева, валидна до 20.11.2019 г. 

5.22. Заверено копие на застрахователна полица № 19 9021317С014276/19.03.2019 г., 
издадена от ЗАД „Армеец“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност 
на участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“ на Паулина 
Нинчева, валидна до 22.03.2020 г. 

5.23. Заверено копие на застрахователна полица № 004079/28.05.2019 г., издадена от 
ЗАД „Асет иншурънс“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“ на Филип 
Малешевски, валидна до 31.05.2020 г. 

5.24. Заверено копие на застрахователна полица № 13180191760000019/21.04.2019 г., 
издадена от ЗАД „Алианц България“, по задължителна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“ на 
Веселин Ганев, валидна до 20.04.2020 г. 

5.25. Заверено копие на застрахователна полица № 003304/05.11.2018 г., издадена от 
ЗАД „Асет иншурънс“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“ на Камелия Тасева, 
валидна до 08.11.2019 г. 

5.26. Заверено копие на застрахователна полица № 003992/03.05.2019 г., издадена от 
ЗАД „Асет иншурънс“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“ на Георги Грозданов, 
валидна до 06.05.2020 г. 

5.27. Заверено копие на застрахователна полица № 004096/31.05.2019 г., издадена от 
ЗАД „Асет иншурънс“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“ на Димитър 
Имаретски, валидна до 31.05.2020 г. 

5.28. Заверено копие на застрахователна полица № 003683/12.02.2019 г., издадена от 
ЗАД „Асет иншурънс“ АД, по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, клауза „Проектант“ на Иван Абрашев, 
валидна до 15.02.2020 г. 

 
*********************************************************************** 
 
С оглед така направените установявания, помощният орган на Възложителя, 

определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че от 
Участник Сдружение „Изоглас – ППМ Младост“ и съставляващите го Дружества – 
„Изоглас строй“  ООД и „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД, са представени 
Единни европейски документи за обществени поръчки, отразяващи пълното им 
съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане 
условия към личното състояние, както и с минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в провежданата процедура и в частност – по обсобена позиция №6 от 
обхвата на обществената поръчка. 

Едновременно, посредством представените в допълнение документи, се прави 
удостоверяване на достоверността на голяма част от декларираните от 
Икономическите оператори обстоятелства. 

 
 
 
27. „ЖСП СТИЛ“ ООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1376/18.07.2019 г., подадена 

за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №6 
 
По отношение на Участник „ЖСП СТИЛ“ ООД, Комисията установи следното:  
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Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 
съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-1376 от 18.07.2019 г. на Участника. 

Видно от данните от мейл сървъра на Възложителя, Участникът е получил на 
17.10.2019 г. Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията 
ѝ към изисканите от него допълнителни документи, изпратен му като прикачен файл към 
писмо, подписано с електронен подпис от Възложителя, от която именно дата спрямо 
него е започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 24.10.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „ЖСП СТИЛ“ ООД по същество 
следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия помощен орган за 
отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от Икономическия 
оператор липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с изисквания 
към личното състояние и критерии за подбор в процедурата, одобрени от 
Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на Дружеството, 
подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ на обособена позиция №6 
имаща за предмет „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на 
авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4“, бл. 451“, 
едновременно с което и неотговаряща на поставени от Възложителя критерии за 
подбор и предварително обявени от него условия по процедурата. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №6) Участник „ЖСП СТИЛ“ ЕООД, 
който не е представил допълнително указаните му конкретни данни, информация и 
доказателствени документи за удостоверяване съответствието му с изискванията 
към личното състояние и за покриване на критериите за подбор в императивно 
регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок.  

Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в 
разпоредбите на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 
2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“,  т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
28. ДЗЗД „УНИГРАФ“ – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1377 от 18.07.2019 г., 

подадена за обособена позиция №1 на настоящата обществена поръчка, допълненията 
към която са с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[406] от 24.10.2019 г. 

 
В отговор на указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1, носещ начална дата 14.08.2019 г. по отношение на изискваните му 
допълнителни документи, Участникът е представил: 
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1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Партньора в 
неперсонифицираното обединение от юридически лица – „Унифактор“ ЕООД, генериран 
като еЕЕДОП, цифрово подписан от задълженото за това лице и представен в електронен 
вид, в нередактируем формат. 

 
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки за втория от 

Партньорите в Обединението - „Графена груп“ ЕООД, генериран като espd-response файл, в 
нередактируем формат, цифрово подписан от задълженото за това лице по смисъла на чл. 
40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

 

3. Попълнен нов Единен европейски документ за обществени поръчки, относим към 
Участника – ДЗЗД „Униграф“ – цифрово подписан и приложен на електронен носител в 
нередактируем формат.  

 

4. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен от 
Дружеството - Подизпълнител, на когото Участникът предвижда да възложи осъществяване 
на част от дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта на изготвянето 
на работния проект и осъществяването на авторския надзор по време на строителството – 
„Хидросис инженеринг“ ЕООД. 

 
Извършеният от Комисият детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко едно 

от обстоятелствата, декларирани от отделните Икономически оператори (двамата 
Партньори, Обединението – Участник и ползвания от него Подизпълнител), както и на 
вписаните в новопредставените ЕЕДОП волеизявления на представляващите ги лица, сочи 
на наличие на пропуски, водещи до несъответствие с отделни, утвърдени от 
Възложителя критерии за подбор и поставени с тях минимални изисквания, 
задължителността за спазването на които е изрично подчертана от Комисията в 
съставения от нея предходен Протокол №1 и които несъответствия по същество са 
следните: 

 
(1) На основание направените от нея преглед, съпоставка и анализ на декларираните 

от Подизпълнителя „Хидросис инженеринг“ ЕООД факти и обстоятелства в представяния с 
първоначалната оферта негов ЕЕДОП, относими към лицата от проектантския екип, 
предоставяни като ресурс на Участника за изпълнение на дейностите по изготвяне на 
работния проект в отделните му части и за последващо упражняване на авторски надзор по 
време на строителството, Комисията установи, че по отношение на нито един от 
визираните девет проектанти, било в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“, било в 
полето, съдържащо данни за компетентността на тези лица, в Част IV, раздел „В“ на 
представения от Подизпълнителя ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно 
това дали тези проектанти притежават валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Така установения от него пропуск, настоящият помощен орган квалифицира като 
несъобразяване, както от страна на Подизпълнителя, така и на самия Участник с 
минималното изискване за икономическо и финансово състояние, одобрено от Възложителя 
по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата.  

Липсата на представени данни и информация за доказване изпълнението на 
визираното минимално изискване, Комисията счете за предпоставка, от която следва 
липсата на съответствие (към обсъждания предходен момент на съставяне на Протокол 
№1) на всеки от двамата Икономически оператори (Подизпълнител и Участник), с 
условието, съобразно което „в  случай, че в офертата си Участник е посочил екип от 
физически и/или юридически лица, които ще изпълняват проектирането, то всеки един от 
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предложените проектанти трябва да има валидна поименна застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Във връзка с така констатираните от него непълноти в обсъдения подробно в 
Протокол №1 ЕЕДОП, представен от Подизпълнителя, на основание чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП, помощният на Възложителя орган, обърна внимание, че: „с цел доказване, че от 
страна на „Хидросис инженеринг“ ЕООД (респ. и от самия Участник) е изпълнено 
минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и 
финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. 
от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от 
Указанията за участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни и 
информация за притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от 
него проектантски екип валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Като възможна алтернатива, Комисията обърна внимание на следното: „в хипотеза, 
че всички, или отделни от проектантите са включени в притежаваната от самото 
Дружество аналогична застраховка (в качеството му на „проектант“), това 
обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в релевантното поле на 
Част IV, Раздел „Б“ както на новопредставяния за Подизпълнителя ЕЕДОП, така и в 
аналогичната декларация на самия Участник“. 

В заключение, целейки установяване достоверността на декларираните 
обстоятелства, Комисията, позовавайки се на правната възможност, предоставяна ѝ с 
нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, указа на Участника и неговия Подизпълнител, че 
независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, допълнително 
следва да бъдат представени и заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че предложените проектанти 
отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално изискване, 
за притежавана валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

 
В отговор на точните, ясни и непредпоставящи каквото и да е двусмислие или 

неразбиране указания, дадени от настоящия помощен орган по реда на чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП, в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяните от тях ЕЕДОП, 
всеки един от Икономическите оператори – „Хидросис инженеринг“ ЕООД и ДЗЗД 
„Униграф“, е вписал следния декларативен текст, цитиран дословно: „Застрахователна 
полица № 13180163000000128, срок на застрахователния договор 28.10.2018 г. до 
27.10.2019 г., сключена в ЗАД „Алианц България“ Застраховка „Професионална 
отговорност в проектирането и строителството“, дейност „Проектиране, обекти I-ва 
категория“ Застрахован: Хидросис Инженеринг ЕООД. Застраховката е валидна за 
всички проектанти на трудов договор в „Хидросис Инженеринг“ ЕООД. 

В приложение е представено единствено заверено копие на застрахователна полица 
№ 13180183000000128 по задължителна застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, клауза „проектант“, издадена на 
19.10.2018 г. от ЗАД „Алианц България“. Валидността на сключения застрахователен 
договор между „Хидросис инженеринг“ ЕООД и Застрахователя е до 27.10.2019 г. 

Видно от съдържанието на обсъждания документ, със същия е застрахована 
професионалната отговорност, за изпълнявана единствено и само от „Хидросис 
Инженеринг“ ЕООД  дейност като проектант.  

Липсва каквато и да е друга информация, от която по недвусмислен, 
непредубеден и абсолютно безпристрастен начин Застрахователят да е вписал данни 
и информация, удостоверяващи, че лицата, включени в определения за изпълнение на 
работното проектиране и осъществяването на авторския надзор проектантски екип, 
са в трудовоправни отношения с „Хидросис инженеринг“ ЕООД и на това, или друго 
основание, застрахователния договор, по който е издадена застрахователна полица № 
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13180183000000128, покрива и тяхната професионална отговорност като 
проектанти. 

Тук е мястото да се обърне внимание и на един конкретен текст от 
съдържанието на обсъжданата застрахователна полица, съобразно който 
„Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на 
застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или 
застраховащия на поставени от застрахователя въпроси, относно обстоятелства, 
имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, 
приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има 
такива), представляват неразделна част от настоящата полица“. 

С оглед посоченото и в хипотеза, че „Хидросис инженеринг“ ЕООД е включил 
към своята застрахователна полица и деветимата проектанти, предложени за 
изпълнение на настоящата поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №1), 
документът, бил той оформен като приложение, добавък или „друга писмена 
договореност“, следваше да бъде представен, бидейки, съобразно условията на 
Застрахователя неразделна част от разглежданата полица“ – начин по който са 
процедирали други Участници в процедурата (напр. „Линк – Русе“ ЕООД, 
„Енерджидизайн“ ЕООД, „Сетатех“ ЕООД, „Профи арх“ ЕООД, „Стройнорм“ 
ЕООД), представяйки официални удостоверителни писма от съответния 
Застраховател, анекси или допълнения към притежаваните от тях като юридически 
лица застрахователни полици, от които документи Комисията придоби обективна 
представа и формира субективната си увереност в достоверността на декларациите 
на тези Икономически оператори, според които, проектантите им (поименно 
посочени от самия Застраховател), са включени в техните (на Участниците) 
застраховки „Професионална отговорност“. 

На последно, но не и по значение място, следва да се отбележи и факта, че не 
по-малко голословно и недоказано е и твърдението, че всички проектанти са „на 
трудов договор в Хидросис Инженеринг ЕООД“, по причина на това, че нито 
Подизпълнителя, нито Участника, са ангажирали годни доказателствени средства в 
подкрепа на това твърдение, както например е направил „Проджект планинг енд 
мениджмънт“ ООД, Партньор в Сдружение „Изоглас – ППМ Младост“. 

 

Основавайки се на гореописаните факти, установени от нея след прецизен 
преглед на новопредставените от „Хидросис инженеринг“ ЕООД данни, информация и 
документални доказателства, Комисията счита, че както Подизпълнителят, така и 
самия Участник не е доказал съответствие с изискването всеки един от 
предложените от него проектанти, а именно: арх. Евелина Несторова, инж. Иван 
Стоянов, инж. Жулиета Николова, инж. Петя Николова, инж. Румянка Калиновска, 
инж. Петър Габъров, инж. Ангел Захариев, инж. Милко Найденов и инж. Марияна 
Рачева, да има валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ“.  

Пряка последица от този повторен пропуск от страна на Икономическия 
оператор и непредставяне от него на съответно годно/и доказателствено/и 
средство/а за удостоверяване верността на декларирани от него факти и 
обстоятелства, е и заключението на настоящия помощен орган, че и от „Хидросис 
инженеринг“ ЕООД и от самия Участник ДЗЗД „Униграф“ не е доказано по ясен, 
недвусмислен и безспорен начин съответствие с минималното изискване, одобрено от 
Възложителя и оповестено както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата, което минимално изискване, бидейки 
неоспорено, е влязло в сила и е придобило задължителен на основание чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП характер спрямо всички Участници в процедурата. 

Липсата на доказано от Участника съответствие с визираното минимално 
изискване, утвърдено за целите на настоящето възлагане [което, бидейки му известно 
(на него, Партньорите в състава му и ползвания от него Подизпълнител) като част 
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от критериите за подбор е било задължително за спазване и изпълнение], предпоставя 
и предложението на Комисията ДЗЗД „Униграф“ да бъде отстранено от участие в 
процедурата на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП. 

Допълнителен аргумент към така правеното от Комисията предложение е 
този, че приемането от нейна страна на непълна и неподходяща оферта (със смисъла 
на понятието, съобразно §2, т. 25, предл. второ от ДР на ЗОП) от Участник в 
процедурата, би представлявало нарушение на принципите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, 
спрямо останалите, персонално изброени, коректни Участници.  

 
(2) В Раздел II, т. 1 от констативната част на съставения от нея Протокол №1 и в 

резултат от извършените обстойни преглед и анализ на крайно пестеливо представените от 
Партньора „Графена груп“ ЕООД данни и информация за всеки един от посочените от него 
двама експерти, определени за изпълнение на дейностите, следващи от експертната 
позиция на „отговорник/специалист по контрола на качеството“, а именно: инж. Никола 
Булакиев и инж. Владислав Златев, Комисията указа на този Икономически оператор „да 
впише в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представяния от него нов ЕЕДОП, 
поне за един от предложените от него експерти данни и информация, удостоверяващи 
по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин: ............ притежаван от конкретно 
определения за настоящата процедура експерт,                      
валиден 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“. 

В допълнение, напълно ясно, без възможност за тълкуване или каквото и да е 
неразбиране, изиска от този от Партньорите „едновременно и независимо от дадените му 
други указания, …….. да представи в приложение към изискания му нов ЕЕДОП и 
заверено копие на валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат от поне един от обсъжданите експерти, курс на обучение за осъществяване 
контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на 
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ“. 

 
В отговор, в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на новопредставяния от него 

ЕЕДОП, Икономическият оператор („Графена груп“ ЕООД) е посочил следното:  

- „Никола Булакиев - отговорник контрол по качеството ….. Притежава 
сертификат за преминат курс за „Контрол на качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност“ № NB1888/16.02.2018 г., издаден от „Ен Джи 
Ен“ ООД – Хасково, срок на валидност: безсрочно“ 

- Владислав Христов Златев - Отговорник контрол по качеството ….. 
сертификати за преминат курс на обучение за контрол на качеството на изпълнение на 
строителството за съответствие на влаганите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност от 2008 г. и от 2015 г. Сертификат за преминат курс по 
контрол на качеството № NB 1888/20.02.2015 г., от „Ен Джи Ен“ ООД. Контрол на 
качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Срок на 
валидност на сертификата: безсрочен“. 

 
В приложение са представени и заверени копия на визираните по-горе Сертификати, 

а именно: 

- Сертификат от 16.02.2018 г. за участие на Никола Кирилов Булакиев в семинар на 
тема: „Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и Съвета на ЕС от 09.03.2011 
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г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 
продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета на ЕС. Контрол на качеството на 
изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания за безопасност“. За издател на документа се сочи 
„Ен Джи Ен“ ООД. 

 

 
 
- Сертификат от 20.02.2015 г., издаден на името на Владислав Златев за участието му 

в семинар на същата тема: „Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и 
Съвета на ЕС от 09.03.2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на 
пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета на ЕС. 
Контрол на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. За издател 
на документа отново се сочи „Ен Джи Ен“ ООД. 
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Анализирайки фактите и обстоятелствата, следващи както от 

декларираните от „Графена груп“ ЕООД данни, така и тези, установими от 
представените в приложение Сертификати, настоящият помощен орган счита, че 
от страна на този от Партньорите, респ. и от самия Участник, отново не е 
доказано, и то по отношение на нито един от предложените от тях експерти за 
позицията на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Никола 
Булакиев и инж. Владислав Златев, съответствие с минималното изискване, въведено 
като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в текста на Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, 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. 

Конкретните доводи и аргументи за така застъпваното от Комисията 
становище, са следните: 

- На първо място, прави впечатление, че и двата Сертификата, независимо от 
факта, че са издавани с разлика във времевия диапазон от три години (на 20.02.2015 г. е 
документа на Владислав Златев, а този на Никола Булакиев е от 16.02.2018 г.) имат 
един и същ номер (съгласно декларацията на „Графена груп“ ЕООД) - № NB 1888. 

- По - учудващо, обаче е обстоятелството, защо същият, напълно идентичен 
номер не е поставен (така както е на всички други Сертификати, издадени от същата 
обучителна институция, пример за което е визуализиран по-долу) в заглавната част 
на документа, а в долния ляв ъгъл, под съдържателната, текстова част на 
документа. 

 - На следващо място, в нито един от разглежданите Сертификати не се 
съдържа удостоверяване, че въпросният документ е „безсрочен“, както твърди 
Икономическия оператор. 

Нещо повече, при направен от страна на Комисията съпоставителен анализ с 
друг Сертификат, издаден от същата организация – „Ен Джи Ен“ ООД, на дата 
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18.02.2018 г. (с два дни разлика от Сертификата на Никола Булакиев), с напълно 
същото съдържание, относно включените в семинара теми, но издаден на името на 
експерт, предложен в офертата на друг Участник в настоящата процедура, беше 
установено не само, че номерът на документа е под самото му наименование (който 
факт има само статистическо значение за настоящите изводи), но преди всичко 
това, че в края на текстовото съдържание на документа е посочена както датата на 
издаването му, така и датата на неговата валидност, които данни по неясна за 
Комисията причина, видно липсват в представените от „Графена груп“ ЕООД 
идентични Сертификата. 

   

 
Следва да се посочи също така и обстоятелството, че други релевантни, 

достоверни, издадени от трети, независими лица документи, от които да се 
потвърждава декларацията на „Графена груп“ ЕООД за безсрочност на документи, 
единият от които издаден преди повече от пет години, в приложение не са 
представени, който пореден пропуск на Участника, затвърждава убедеността на 
Комисията, че от негова страна не е изпълнено даденото му указание да представи  
валиден (основан на актуални и приложими стандарти и нормативи) документ - 
Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за преминат от поне един 
от обсъжданите експерти, курс на обучение за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ.  
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5. В приложение към обсъдения в предходната точка ЕЕДОП, допълнително са 
представени следните документи - както такива, конкретно указани на Участника от 
Комисията, а също така и други, преценени от него като необходими и относими за 
доказване на отделни, декларирани в ЕЕДОП факти и обстоятелства, както следва: 

5.1. Заверено копие на  Удостоверение № I-TV 014403 за вписване на „Унифактор“ 
ЕООД в ЦПРС за строежи първа група, от трета до пета категория; 

5.2. Заверени копия на четири броя талона, издадени на основание чл. 34 от 
ПРВВЦПРС, представени два пъти, всред които и талон № I-TV 02 - неразделна част от 
Удостоверение I-TV 020418 за вписване на „Унифактор“ ЕООД в ЦПРС, със срок на 
валидност до 30.09.2020 г. 

5.3. Заверено копие на  застрахователна полица № 13170191760000013/03.10.2019 г., 
издадена от ЗАД „Алианц България“ по задължителна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, клауза „Строител“, 
титуляр (застрахован) по която е „Унифактор“ ЕООД. Полицата е със срок на валидност до 
02.10.2020 г. 

5.4. Заверено копие на  Удостоверение от 10.03.2017 г., издадено от Кмета на Район 
Люлин – СО, в качеството му на пълномощник на Столична община и Ръководител проект 
„Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи на 
територията на райони „Люлин“ и „Връбница“, финансиран по ОПРР, в текста на което 
Удостоверение се съдържа даваното от автора му уверение в това, че „Унистрой“ ДЗЗД е 
изпълнило Договор № СО 15-РД-55-524/24.08.2015 г. с предмет: „Проектиране, авторски 
надзор и довършване на строителството на 9-етажна сграда със социални жилища за 
настаняване на уязвими групи на територията на район „Люлин“, в периода 18.09.2015 г. – 
09.03.2016 г. на стойност 2 327 863,50 лв. с ДДС. 

5.5. Заверено копие на Референция, с изх. № РЛН16-ТД26-1346/30.08.2016 г., 
издадена отново от Кмета на Район Люлин – СО (в това му качество), в уверение на това, че 
„Унистрой“ ДЗЗД е изпълнило обект: „Довършване, строителство и преустройство на 9 
етажна жилищна сграда за социални жилища за настаняване на уязвими и социално слаби 
групи от населението и други групи в неравностойно положение – бл. 959“, в периода 
12.10.2015 г. – 09.05.2016 г. на стойност 2 327 836,50 лв. с ДДС. 

Направено е удостоверяване, че Дружеството по ЗЗД е изпълнило следните 
дейности: 

- доставка и полагане на покривна топло- и хидроизолация; 

- доставка и полагане на хидроизолация в сутерен; 

- доставка и полагане на фасадна топлоизолация; 

- изпълнение на зидарии; 

- мазилки, шпакловки и боя по фасади, в помещения и сутерен; 

- направа на отопление и вентилация; 

- водопровод и канализация; 

- ел. инсталация; 

- Al и PVC дограма; 

- конструктивно укрепване; 

- вертикална планировка и озеленяване. 

5.6. Заверено копие на Референция, издадена от Представляващия ДЗЗД „Унистрой“, 
(който е и Управител на „Унифактор“ ЕООД, което предпоставя характера на документа 
като автореференция), в уверение на това, че „Унифактор“ ЕООД – Водещ партньор, е 
изпълнило инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: 
„Довършване, строителство и преустройство на 9 етажна жилищна сграда за социални 
жилища за настаняване на уязвими и социално слаби групи от населението и други групи в 
неравностойно положение – бл. 959“, в периода 12.10.2015 г. – 09.05.2016 г. на стойност 
2 327 836,50 лв. с ДДС. 

Сочи се, че „Унифактор“ ЕООД е изпълнило следните дейности: 
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- проектиране и авторски надзор (?!), 

- доставка и полагане на покривна топло- и хидроизолация; 

- доставка и полагане на хидроизолация в сутерен; 

- доставка и полагане на фасадна топлоизолация; 

- изпълнение на зидарии; 

- мазилки, шпакловки и боя по фасади, в помещения и сутерен; 

- доставка и монтаж на Al и PVC дограма; 

- вертикална планировка и озеленяване; 

- направа на отопление и вентилация, водопровод и канализация и ел. инсталация и 
конструктивно укрепване. 

5.7. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с рег. индекс 53 Х-203-
2/31.05.2018 г., издаденоа от Кмета на Община Хасково, в уверение на това, че ДЗЗД 
„Хасково 26“ (с партньори: „Унифактор“ ЕООД, „Ем Ел Ей Агро“ ООД и „СИА ЕСБ“ 
ЕООД) е изпълнило Договор за обществена поръчка № 150/12.04.2017 г. с предмет: 
„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по обособени позиции, 
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – ул. 
„Гоце Делчев“ 24-30 – изпълнение по НПЕЕМЖС, местонахождение УПИ 1, кв. 148а по 
плана на гр. Хасково, ул. „Гоце Делчев“ 24-30 (сграда с идентификатор ПИ 
77195.741.87.1,2,3 по КК на гр. Хасково)“, в периода 16.10.2017 г. – 13.01.2018 г. 

Посочена е общата стойност на договора в размер на 750 500 лв. без ДДС, 
стойността за изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване 
на авторски надзор по време на изпълнение на обекта, както и изпълнението на СМР. 

Сочи се, че за обекта е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Х-27/24.04.2018 
г., като са изпълнени всички СМР, съгласно изготвените и одобрени проекти и съгласно 
условията в договора, в т.ч.: демонтажни, зидарски, покривни, тенекеджийски, бояджийски, 
хидроизолационни, топлоизолационни работи, подмяна на дограма, подмяна на 
мълниезащитна инсталация и направа на нови заземителни инсталации, подмяна на 
електроинсталациите, осветителните тела и инсталиране на автоматизирано управление на 
осветлението в общите части.  

5.8. Заверено копие на  Референция, издадена от Представляващия ДЗЗД „Хасково 
26“ (който е и Управител на „Унифактор“ ЕООД, което предпоставя характера на 
документа като автореференция), в уверение на това, че „Унифактор“ ЕООД – Водещ 
партньор, е изпълнило Договор № 150/12.04.2017 г. обект: „Изпълнение на инженеринг – 
проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на 
многофамилна жилищна сграда: гр. Хасково, ул. „Гоце Делчев“ № 24-30“, в периода 
16.10.2017 г. – 13.01.2018 г. на стойност 672 923 лв. без ДДС. 

Твърди се, че „Унифактор“ ЕООД е изпълнило следните дейности: 

- проектиране; 

- хидроизолационни работи и топлоизолация – покрив; 

- мазана двукомпонентна хидроизолация; 

- топлоизолационни работи по фасада; 

- подмяна на дограма; 

- зидарски работи, демонтажни работи, подмяна на мълниезащитна и заземителна 
инсталация, подмяна електрозахранваща и осветителна инсталации и бояджийски 
дейности. 

5.9. Заверено копие на Удостоверение № 14-Z/03.09.2018 г., издадено на Юлия 
Кертева за завършено през септември 2018 г. обучение на работещите по правилата за 
осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна 
работна практика, съгласно Наредба № 3 от 25.02.2008 г. за условията и реда за 
осъществяване дейността на службите по трудова медицина и Наредба № РД-07-02 от 
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16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд. 

5.10. Заверено копие на Удостоверение № 19-Z/03.09.2019 г., притежател на което е 
инж. Юлия Кертева и удостоверяващо завършено от нея през септември 2019 г. обучение на 
работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването 
на изискванията за безопасна работна практика, съгласно Наредба № 3 от 25.02.2008 г. за 
условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, 
Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи. Представен е и Протокол от 03.09.2019 г., подписан от лицата, провели 
въпросното обучение. 

5.11. Заверено копие на Сертификат № BAS QMS V 18180835-2 за внедрена от 
„Унифактор“ ЕООД система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015, имащ 
следния предметен обхват: „Строителство, проектиране, довършителни строително-
ремонтни и строително-монтажни работи на жилищни, обществени и промишлени сгради, 
хидро- и топлоизолации. Изграждане на топло- и паропроводи, метални конструкции, ВиК, 
ОВиК, ел. инсталации, спортни и детски площадки и вертикална планировка. Поддръжка и 
изграждане на паркове и градини“. Сертификатът е издаден от „Верификация“ ООД и е със 
срок на валидност до 29.04.2021 г. 

5.12. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Унифактор“ 
ЕООД система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е 
с № BAS ЕMS V 181808365-2 и период на валидност от 30.04.2015 г. до 29.04.2021 г. 
Предметният му обхват, както и органа по сертификация, издал документа са идентични 
както на предходно обсъдения Сертификат.   

5.13. Заверено копие на на Удостоверение № 00204/30.01.2008 г. на Владислав 
Златев за участие в семинар на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност“, което, видно от датата на издаване – преди 
почти 12 години и липса на виден в текта му период на валидност, Комисията намира 
за лишено от логика и смисъл да коментира и анализира; 

5.14. Заверено копие на шест броя документа – референции и приемо-предавателни 
протоколи, с които „Графена Груп“ ЕООД, „Станилов“ ЕООД и „Мега Хидрострой“ ЕООД 
удостоверяват конкретно изпълнени от „Хидросис Инженеринг“ ЕООД дейности по 
изготвяне на инвестиционни проекти (работни и технически) и извършване на авторски 
надзор на жилищни сгради. 

5.15. Заверено копие на Референция, с изх. № 5/05.06.2019 г., издадена от 
Управителя на „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД, в уверение на това, че арх. Евелина 
Несторова е участвала в изготвянето на конкретни инвестиционни проекти по част 
„Архитектура“ на жилищни и други видове сгради. 

5.16. Заверено копие на Референция, с изх. № 37/20.06.2017 г., издадена от 
Управителя на „Ерго“ ООД, в уверение на това, че инж. Петя Николова е участвала в 
изготвянето на работни инвестиционни проекти по част „ВиК“ на жилищни и други видове 
сгради.  

 
 
 
29. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД - представил допълнителни документи, с вх. № 

РМЛ17-ПП10-1-[419] от 24.10.2019 г. към оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1378 от 
18.07.2019 г., подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция 
№7 на настоящата обществена поръчка 
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Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 
Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1, носещ начална дата 14.08.2019 г., Участникът е 
представил следните документи: 

 

1. Придружително писмо, представляващо по същество направено посочване на 
депозирания от Участника нов ЕЕДОП, както и кратко изброяване на другите 
допълнителни документи, приложени от Икономически оператор, с цел доказване 
достоверността на декларираните от него данни и информация в отделни части на същия 
този ЕЕДОП.  

Разгледани по същество, визираните документи, съставляващи в тяхната съвкупност 
съдържанието на допълнително представения от Дружеството пакет, са следните: 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, представен като  espd-
response файл, в нередактируем формат, цифрово подписан от Управителя на Дружеството. 

Видно от фактите и обстоятелствата, вписани в разглеждания документ, същият 
отразява декларативно представените от Участника данни и информация, относими към 
заявеното от него участие по обособена позиция №7 на провежданата обществена поръчка, 
конкретните изводи и заключения на Комисията, направени след анализа им по същество, 
се изразяват в следното: 

 

В относимото за доказване на отделни от изискуемите от Възложителя технически и 
професионални способности, въведени като критерий за подбор в настоящата процедура 
поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е представил подробна 
информация за лицата, формиращи както инженерно-техническия състав, така и 
квалифицирания негов проектантски екип, определен от него за изпълнение на дейностите 
от предметния обхват на възлагане по обособена позиция №7, за изпълнението на която е 
подадена офертата му. 

По отношение на експерта, определен за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от позицията на проектант по част „Електро“ – инж. Боян 
Казанджиев, в обсъжданата част на разглеждания ЕЕДОП са представени данни и 
информация, които в съпоставка с тези, посочени от Участника в аналогичната негова 
Декларация, приложена в първоначалната оферта, са значително по-пълни, подробни и 
рефериращи както към притежаваната от експерта професионална квалификация, така и 
към придобит от него специфичен професионален опит.  

Въпросната информация, разписана в обсъжданото поле на документа, цитирана 
дословно има следното съдържание: 

„Магистър инженер електроснабдяване и електрообзавеждане, диплома 
№……./1989 г., ТУ Габрово. Проектант по част „Електрическа“-  Удостоверение за ППП 
№ 05797/2019. 

Обекти, на които е бил проектант по част „Електрическа“: 

1. „Изготвяне на инвестиционни проекти (във фази „идеен” и „работен”) по част 
„Електрическа” за внедряване на енергоспестяващи мерки; вътрешни ремонти; подмяна 
на обзавеждане в сградите на: 

- ДГ „Първи юни”, гр. Панагюрище, ул. „П. Делирадев”№2, РЗП 1321 кв. м.; 

- ДГ „Пролет”, гр. Панагюроще, ул. „К. Гешанов” №8, РЗП – 1296 кв. м.; 

- ДГ „Райна Княгиня”, гр. Панагюрище, ул. „Стефан Финджеков”№1, РЗП 2065 
кв. м.;  

- ДГ „Райна Княгиня – филиал”, гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев” №9, РЗП 1813 
кв. м.; 

– ДГ „Звънче”, гр. Панагюрище”, ул. „Олга Брадестилова”№19, РЗП 2003 кв. м. 
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2. „Изготвяне на работен проект по част „Електрическа“ за обект: „Прилагане 
на мерки за ЕЕ на МЖС, находяща се на бул. „Васил Левски“ №61 с индентификатор 
77195.71.0185.18, УПИ III, кв. 788, гр. Хасково, Община Хасково“; 

3. „Изготвяне на технически проект по част „Електрическа“ за обект: 
„Подобряване на енергийната ефективност на ЦДГ №5 - филиал с. Ябълково“. 

 

При извършен от нейна страна съпоставителен анализ на така декларираните данни, 
касаещи придобития от експерта специфичен опит, с тези, обективирани в първоначално 
представения от Участника ЕЕДОП, Комисията констатира, че в опита си да отговори на 
указанията, дадени му от настоящия помощен орган в т. 3 от диспозитивната част на 
Протокол №1, а имено: ясно и недвусмислено да посочи конкретните инвестиционни 
проекти (минимум два) и съответната им част, които са изготвени от този именно 
проектант, както и фазата, в която е изработен, предаден и приет отделния проект 
(техническа или работна), Икономическият оператор е предоставил нова информация, в 
която първоначално вписаните от него обекти: сграда с административен адрес гр. 
Хасково, ж.к „Орфей“, блок 13 и многофамилна жилищна сграда с идентификатор 
77195.709.186.1, ж.к. „Орфей“, бл. №29, УПИ І, кв. 644, гр. Хасково, сега не се сочат за 
референтни досежно „търсения“ специфичен професионален опит на експерта.  

 

От направеното, обаче по-горе дословно транспониране на текстовете от 
обсъждания нов ЕЕДОП на „Парсек груп“ ЕООД, в които са инкорпорирани данните, 
относими към опита на експерта и без да е необходим допълнителен анализ и излагане 
на обосновани аргументи, е недвусмислено видно, че липсва каквато и да е 
релевантност на шест от всичките седем изброени обекта към изискуемия 
специфичен опит за обсъжданата експертна позиция, за изпълнението на която е 
предложен инж. Боян Казанджиев, а именно: опит като проектант по част 
„Електро” при разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта 
за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване не на какви да е сгради, а конкретно на 
жилищни сгради и сградни инсталации. 

Единствената от последователно изброените по-горе сгради, за внедряването 
на мерки за енергийна ефективност в които инж. Казанджиев е изготвил част 
„Електрическа“ от съответния инвестиционен проект и която е жилищна, е тази с 
административен адрес в гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ №61. Всички останали 
обекти на сградно строителство, несъмнено видно от декларацията на самия 
Участник са детски градини в различни населени места, с които сгради, настоящият 
помощен орган, поддържайки многократно заявеното и обосновано от него в 
Протокол №1 становище, счита, че не се доказва изискуемия специфичен опит, 
поставен като минимално изискване за обсъжданата експертна позиция на 
проектант по част „Електро“. 

Целейки яснота и правилно разбиране изразеното от нея неприемане на 
проектираните от експерта обекти, които по вид са детски градини, за относими 
към изискуемия специфичен опит на експерт Казанджиев, Комисията счита за 
необходимо и тук, по начина, възприет и следван от нея в предходния Протокол 1 [със 
съдържанието на който (макар и касателно други от Участниците), 
Икономическият оператор явно не се е запознал], да обърне внимание, че съобразно 
легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, „жилищна 
сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или 
повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена 
площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за проектирани от експерта обекти, 
са такива, попадащи в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, 
бидейки обекти на социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, 
формиращи система за обслужване на населението в образованието и видно не са 
жилищни. 
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На следващо място, отново с цел пълнота и максимална обективност в отразяването 
на направените от нея констатации и обосноваваните от тях нейни крайни изводи, 
Комисията намира за необходимо да посочи, че като част от допълнително представяните 
от него документи, за доказване специфичния опит на обсъждания експерт – инж. 
Казанджиев, Икономическият оператор е приложил и: 

(1) Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „ГБС – 
Пловдив“ АД, в текста на което се съдържа удостоверяване на факта, че като част от екипа 
на „Мотива“ ЕООД, инж. Боян Казанджиев е участвал разработвайки част „Електрическа“ 
при изготвянето на инвестиционни проекти (фази „идейна“ и работна“) на следните обекти: 

- ДГ „Първи юни”, гр. Панагюрище, ул. „П. Делирадев”№2, РЗП 1 321 кв. м.; 

- ДГ „Пролет”, гр. Панагюроще, ул. „К. Гешанов” №8, РЗП – 1 296 кв. м.; 

- ДГ „Райна Княгиня”, гр. Панагюрище, ул. „Стефан Финджеков”№1, РЗП 2 065 кв. 
м.;  

- ДГ „Райна Княгиня – филиал”, гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев” №9, РЗП 1 813 
кв. м.; 

– ДГ „Звънче”, гр. Панагюрище”, ул. „Олга Брадестилова”№19, РЗП 2 003 кв. м.; 

- ОУ „Марин Дринов“, гр. Панагюрище, РЗП 12 945 кв.м.; 

- ОУ „20 април“, гр. Панагюрище, РЗП 7 494 кв.м.; 

- СОУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище, РЗП 3 133 кв.м. 

(2) Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Кит строй“ 
ООД, в което е отразено даваното от автора му уверение, че проектантски екип, в състава 
на който, в качеството си на проектант по част „Електротехническа“ е участвал и инж. 
Казанджиев, е изготвил по възлагане на Община Хасково работен проект за обект 
„Прилагане на мерки за ЕЕ на МЖС, находяща се на бул. „Васил Левски“ №61 с 
индентификатор 77195.71.0185.18, УПИ III, кв. 788, гр. Хасково, Община Хасково“. 

(3) Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, рег. № ОК-05-
5/15.02.2019 г., с което Кметът на Община Димитровград потвърждава факта, че „Мотива“ 
ЕООД и ползвания от него проектантски екип са изготвили технически проект за обект: 
„Подобряване на енергийната ефективност на ЦДГ №5 - филиал с. Ябълково, община 
Димитровград“. Направено е също така и удостоверяване, че бидейки част от въпросния 
проектантски екип, инж. Боян Казанджиев е изготвил част „Електрическа“ на 
инвестиционния проект. 

 

Така направените удостоверявания от страна на „ГБС – Пловдив“ АД, „Кит 
строй“ ООД и Община Димитровград, които, бидейки изразени от трети лица, 
независещи и незаинтересовани от резултите от настоящето възлагане, Комисията 
намира, че следва да се кредитират като достоверни, безпристрастни и обективни.  

Воден от тези си аргументи, анализирайки изложените в цитираните 
Удостоверения данни, настоящият помощен орган намира, че разгледани по същество, 
те по никакъв начин не променят тези, декларирани от самия Икономически 
оператор, досежно вида на проектираните от инж. Казанджиев обекти на сградно 
строителство. От единствената нова информация, черпена от съдържанието на 
референтния документ, издаден от „ГБС – Пловдив“ АД, се установява, че лицето е 
повишило експертния си капацитет, но само в проектирането на сгради от 
образователната инфраструктура, не и в такива, попадащи в цитираната по-горе 
дефиниция на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ – жилищни сгради, който извод следва от 
данните за изготвени от инж. Казанджиев части „Електрическа“ на идейните и 
работни проекти за три училища.  

 

С оглед изложеното и след анализ на представените по-горе за инж. 
Казанджиев данни, информация и доказателствени документи, правейки преценка за 
тяхната относимост към одобрените за целите на настоящата процедура, публично 
оповестени, известни на Участниците и влезли в сила минимални изисквания за 
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технически и професионални способности, Комисията намира за установено, че в 
резултат от липсата на посочени конкретно извършени от експерта дейности по 
разработването на технически или работни проекти на точно определен вид обекти 
на сградното строителство, а именно: жилищни сгради и вътрешните им 
инсталации, безспорно по отношение на нея е обстоятелството, че за този експерт 
не е доказано съответствие с минималното изискване, утвърдено от Възложителя за 
обсъжданата експертна позиция в Раздел III.1.3., т. 3.1.3., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, разписано по идентичен начин и в Раздел III, т. 5.3.1.3., б. „б“ от Указанията 
за участие в поцедурата. 

Отчитайки така установената непълнота в предоставената информация и  
направения от нея извод за липса на безспорна доказаност на конкретно указания 
специфичен професионален опит на предложения експерт, както и факта, че въпреки 
предоставената му допълнителна възможност за корекции и отстраняване на 
нередовностите в депозираната от него оферта, Участникът отново не е представил 
достатъчно релевантна и достоверна информация и/или годни доказателства за 
съответствие с цитираното по-горе условие за подбор и допустимост, Комисията 
счита за напълно обективно и оправдано да предложи на Възложителя да отстрани 
„Парсек груп“ ЕООД от участие в процедурата. 

Колкото до правното основание за предлаганото от Комисията отстраняване 
на Участника, същото се съдържа в нормата на чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с 
чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. 

 
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията 
в депозираната от него оферта, освен обсъдените по-горе, относими към експерт 
Казанджиев, са представени и: 

3.1. Заверени копия на валидни към датата на подаване на допълнителните 
документи Застрахователни полици „Професионална отговорност“, титуляри (застраховани 
в качеството им на проектанти) на които са следните лица:  

- арх. Лилия Лозева, предложена за проектант по част „Архитектурна“, 

- инж. Станимир Николов - първоначално определен за проектант по част „ПБЗ“, а в 
новия ЕЕДОП на Участника, посочен за проектант по част „Конструктивна“, заменяйки 
инж. Тодор Стойчев, 

- инж. Боян Казанджиев - проектант по част „Електрическа“, 

- инж. Никола Колев, предложен за проектант по част „ВиК“ вместо първоначално 
определения за тази позиция експерт – инж. Донка Чобанова, 

- инж. Рафи Хорсикян, определен за проектант по част „Енергийна ефективност“; 

- инж. Тодор Стойчев, първоначално определен за проектант по част 
„Конструктивна“, а в новия ЕЕДОП на Участника, посочен за проектант по част „ПБЗ“, 
заменяйки инж. Станимир Николов, 

- инж. Величка Милушева, предложена да изготви проекта по част „Пожарна 
Безопасност“ 

- инж. Снежа Янева-Жекова, определена за проектант по част „ТКК“ и 

- арх. Валентин Маринов – проектант по част „ПУСО“. 

 

3.2. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с рег. индекс ОК-05-
105/18.07.2017 г., издадено от Кмета на Община Димитровград, в уверение на това, че 
„Парсек Груп“ ЕООД е изпълнило Договор № Дог-ИД-734/07.11.2016 г. с предмет: 
„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Димитровград с 12 обособени 
позиции, в частта за обособена позиция №4: „Сграда с административен адрес: гр. 
Димитровград, ул. „Простор“, бл. 19“, в периода от 05.12.2016 г. до 09.05.2017 г. 
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Посочена е общата стойност на договора, стойността за изготвяне на работния 
проект, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, 
както и стойността на изпълнените СМР. 

Описани са и извършените основни дейности, а именно: 

- СМР по покрив – доставка и монтаж на топло- и хидроизолация и др.; 

- СМР по фасади – доставка и монтаж на PVC дограма, доставка и монтаж на 
топлоизолация по фасадни стени и др.;  

- СМР по подове – доставка и монтаж на топлоизолация и др.; 

- СМР по стълбищни клетки – възстановяване на мазилка по стени и тавани и др.; 

- СМР по част „Конструкции“ – тераси – полагане на бетон В20 за стоманобетони 
пояси и др.; 

- СМР по част „Електро“ – доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация и др. 

Направено е удостоверяване, че за обекта е издадено Разрешение за ползване № ДК-
07-Х-33/23.06.2017 г. 

3.3. Заверено копие на първа страница от Констативен акт (образец 15) за 
установяване годността за приемане на строеж „Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 
Димитровград, ул. „Простор“, бл. 19“, съставен на 09.05.2017 г. от СС на МЖС „ул. 
„Простор“ №19“ и Община Димитровград като Възложители, „Парсек груп“ ЕООД – като 
строител и Консултанта, упражнявал строителен надзор на обекта, без яснота дали е 
подписан от тях. 

3.4. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № К-
2131/04.07.2018 г., издадено от Кмета на Община Силистра, в уверение на това, че „Парсек 
Груп“ ЕООД е изпълнило Договор № 2016-023-С/05.08.2016 г. с предмет: „Инженеринг – 
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
НПЕЕМЖС на територията на община Силистра по обособена позиция № 15 – сграда с 
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Димитър Енчев“ № 4, вх. А и вх. Б“.  

Посочени са сроковете за изпълнение, както за изготвянето на инвестиционен 
проект, така и за изпълнение на СМР. 

Визирани са също така общата стойност на договора, стойността за изработване на 
инвестиционния проект, вкл. за осъществяване на авторски надзор, стойността за 
изпълнение на СМР и непредвидените разходи. 

Описани са конкретно извършените основни дейности, които за целите на 
обществената поръчка са: 

- доставка и монтаж на пет-камерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет и „К-стъкло“; 

- доставка и направа на топлоизолация по цокъла на сградата с EPS 80 мм.; 

- доставка и направа на топлоизолация на тавана на сутерена EPS, с дебелина 50 мм., 
включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова 
шпакловка; 

- доставка и монтаж на топлоизолация в подпокривно пространство – каменна вата с 
дебелина 100 мм.; 

- доставка и монтаж на битумна хидроизолация по покрив на машинно помещение; 

- доставка и монтаж на мълниеприемник. 

Посочено е, че за обекта е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 
39/15.12.2017 г. 

3.5. Заверено копие на първа страница от Констативен акт (образец 15) за 
установяване годността за приемане на описания в предходната точка обект, носещ дата 
30.10.2019 г. и съставен от Община Силистра, СС „Всички заедно“ (Възложители), „парсек 
груп“ ЕООД (Строител), „Кима консулт“ ЕООД (Консултант), Областна администрация – 
Силистра (контролиращ орган) и осем поименно посочени проектанти, без яснота дали е 
подписан от тях. 
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3.6. Заверени копия на два броя удостоверения за добро изпълнение, с които 
„Термикс ЕС“ ООД и „Интерхолд“ ЕООД удостоверяват конкретно изпълнени дейности по 
изготвяне на работни инвестиционни проекти от арх. Лилия Лозева – по част 
„Архитектурна“ и част „Енергийна ефективност“ и инж. Станимир Николов – по част 
„Коструктивна“ на жилищни сгради. 

3.7. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Кит строй“ 
ООД, в което е отразено даваното от автора му уверение, че проектантски екип, в състава 
на който, в качеството си на проектанти по част „Архитектурна“ и по част „ПБЗ“, са 
участвали арх. Лилия Лозева и инж. Станимир Николов, изготвяйки по възлагане на 
Община Хасково работен проект за обект „Прилагане на мерки за ЕЕ на МЖС, находяща се 
на бул. „Васил Левски“ №61 с индентификатор 77195.71.0185.18, УПИ III, кв. 788, гр. 
Хасково, Община Хасково“. 

3.8. Заверено копие на Удостоверение, с което „Арх Тех Проект“ ЕООД 
удостоверява конкретно изпълнени от инж. Никола Колев дейности по изготвяне на 
инвестиционни проекти по част „ВиК“ на две жилищни сгради. 

3.9.  Заверени копия на два броя удостоверения за добро изпълнение, с които „ПЕ 
енд ПЕ Инженеринг“ ЕООД и „Екоинженеринг“ ЕООД удостоверяват конкретно 
изпълнени от инж. Рафи Хорсиян дейности по изготвяне на инвестиционни проекти по част 
„Енергийна ефективност“ и част „ОВК“ на общо три, конкретно индивидуализирани 
жилищни сгради. 

3.10.  Заверени копия на Удостоверения за ППП, валидни за 2019 г. на следните 
лица: арх. Лилия Лозева, инж. Станимир Николов, инж. Боян Казанджиев, инж. Никола 
Колев, инж. Рафи Хорсикян, инж. Тодор Стойчев, инж. Величка Милушева, инж. Снежа 
Янева-Жекова, арх. Валентин Маринов. 

3.11. Заверени копия на два броя документи – сертификат и удостоверение, с които 
КИИП удостоверява преминати допълнителни обучения от арх. Валентин Маринов – по 
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни отпадъци и от инж. Величка Милушева – по пожарна безопасност, съгласно 
Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна 
безопасност. 

 
 
 
30. „СЕТАТЕХ“ ЕООД – подал първоначална оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1379 

от 18.07.2019 г.,  за участие по обособена позиция №6 от обхвата на обществената 
поръчка и допълнителни документи към нея с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[426] от 24.10.2019 
г. 

 
В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1/14.08.2019 г. по отношение на изискваните му допълнителни документи, 
Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Икономическия оператор 

посочване на представяния от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания и 
указания на Комисията, отразени в предходния неин Протокол №1, както и други 
документи, изискани му от настоящия помощен орган, с цел удостоверяване верността на 
конкретно декларирани от Дружеството обстоятелства. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки - цифрово подписан от 
задълженото за това лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, 
представен електронно, в нередактируем формат. 
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Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ 
на фактите и обстоятелствата, отразени в обсъждания новопредставен от 
Икономическия оператор ЕЕДОП, обосновават следното нейно заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в предходния неин 
Протокол №1 ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на 
утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейности 
и за технически и професионални способности като условия за допустимост в 
настоящата процедура, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на 
първоначално представената от него оферта. 

 
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията 
в депозираната от него оферта, са представени и следните документи, изискани му от 
Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: 

 

3.1. Заверено копие на застрахователна полица № 0000696084/01.11.2018 г., издадена 
от ЗАД „Армеец“ АД на „Сетатех“ ЕООД по задължителна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, с клаузи „Проектант“ и 
„Строител“, валидна до 02.11.2019 г., ведно с приложен списък с информация за 
застрахованите по клауза „Проектант“ лица, назначени в Дружеството, а именно: арх. 
Валерий Паунов, инж. Илиян Марков, инж. Лилия Василева-Аладжем, инж. Любомира 
Синадинска, инж. Иван Добрев, инж. Васил Василев, инж. Красимир Грунчев, инж. 
Десислава Филипова, инж. Людмил Иванов. 

3.2. Заверено копие на Сертификат № BAS QMS V 18490980-2 издаден от 
„Верификаця“ ООД на 04.12.2015 г., от отразените в който данни е видно, че „Сетатех“ 
ЕООД притежава внедрена система за управление на качеството по Стандарт БДС EN ISO 
9001:2015. Предметният обхват на сертификация на Дружеството обхваща следните 
дейности: проектиране и строителство на жилищни, промишлени и обществени сгради, 
строежи от високото строителство, енергийна, транспортна, благоустройствена 
инфраструктура и хидротехническо строителство“. Валидността на обсъждания 
Сертификат е до 03.12.2021 г. 

3.3. Заверено копие на Сертификат, издаден от „Верификация“ ООД с № BAS EMS 
V 18490981-2, сочещ на внедрена от „Сетатех“ ЕООД система за управление на околната 
среда по Стандарт БДС EN ISO 14001:2015. Периодът на валидност на обсъжданият 
документ е от 04.12.2015 г. до 03.12.2021 г. 

Предметният обхват на сертификация е напълно идентичен с този на обсъдения в 
предходната точка Сертификат. 

 
*********************************************************************** 
 
Основавайки се на така извършените от нея на основание чл. 54, ал. 12 от 

ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените 
документи, представени допълнително от Участника, Комисията обосновава 
следното заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 
новопредставения от Участника ЕЕДОП с изискванията на ЗОП и условията за 
участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура, касаещи 
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, както и 
обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от „Сетатех“ ЕООД 
оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 
нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 
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Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
31. ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ – подал първоначална оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-

1380 от 18.07.2019 г. за участие по обособена позиция №4 от обхвата на обществената 
поръчка и допълнителни документи към нея с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[420] от 
24.10.2019г. 

 

Предвид установените липси и непълноти в информацията, отразена в ЕЕДОП 
от офертата на Икономическите оператори, включени в състава на Обединението- 
Участник, както и несъответствия с поставените от Възложителя изисквания към 
личното състояние и критериите за подбор, едновременно и съобразно указанията на 
Комисията, отразени в съставения от нея Протокол №1, допълнително са 
представени следните документи: 

 
1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направено от 

Икономическия оператор посочване на приложените от него допълнителни документи, 
целящи отстраняване на констатираните от Комисията нередовности/липси на данни и 
информация в приложените като част от офертата му ЕЕДОП от двамата Партньори и от 
Обединението – Участник в процедурата. 

Разгледани по същество, въпросните документи, допълващи първоначално 
представената от Участника оферта, са следните: 

 

2. Заверено копие на Допълнително споразумение № 2 към Договор за създаване на 
Обединение (Консорциум) ДЗЗД „Ахинора Билд“, в което между партньорите в състава на 
Обединението, е направено следното ново разпределение на дейностите от обхвата на 
настоящата поръчка  които предвиждат да бъдат изпълнени от всеки от тях, а именно: 

- „Геоком – 2000“ ООД – ще извърши всички СМР, необходими за изпълнението на 
поръчката; 

- „Тес Кънстракшън Груп“ ЕООД – ще извърши проектирането и авторския надзор, 
необходими за изпълнението на поръчката. 

 
3. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Партньора в 

неперсонифицираното обединение от юридически лица – „Геоком – 2000“ ООД, генериран 
като еЕЕДОП, цифрово подписан от всяко едно от задължените за това лица и 
представен в електронен вид, в нередактируем формат. 

 
4. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки за втория от 

Партньорите в Обединението - „Тес кънстракшън груп“ ЕООД, генериран като espd-
response файл, в нередактируем формат, цифрово подписан от задълженото за това лице по 
смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

 

5. Попълнен нов Единен европейски документ за обществени поръчки, относим към 
Участника – ДЗЗД „Ахинора билд“ – цифрово подписан и приложен на електронен носител 
в нередактируем формат.  

 
Извършеният от Комисият детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко едно 

от обстоятелствата, декларирани от отделните Икономически оператори (двамата 
Партньори и Обединението – Участник), както и на вписаните в новопредставените 
ЕЕДОП волеизявления на представляващите ги лица, сочи на наличие на пропуски, 
водещи до несъответствие както на Дружествата, обединили се за участие в 
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настоящата процедура, така и на създаденото от тях Дружество по ЗЗД, участващо за 
изпълнение на обособена позиция №4 от обхвата на възлагането, с отделни, утвърдени от 
Възложителя критерии за подбор и поставени с тях минимални изисквания, 
задължителността за спазването на които е изрично подчертана от Комисията в 
съставения от нея предходен Протокол №1 и които несъответствия по същество са 
следните: 

 
(1) На основание направеното от нея установяване, че в представения в 

първоначалната му оферта ЕЕДОП, Партньорът „Геоком – 2000“ ООД не е вписал 
необходимата информация досежно качеството, в което е застраховал своята 
професионална отговорност – проектант, или строител, или Консултант, или лице, 
упражняващо строителен надзор, Комисията, основавайки са на обстоятелството, че в 
т. 3.1. от представеното допълнително споразумение от 10.07.2019 г. към Договора за 
създаване на ДЗЗД „Ахинора билд“, този от Партньорите се е съгласил и е поел 
ангажимент да изпълни 50% от всички СМР, включени в обхвата на обособената 
позиция, за която е подадена офертата на Обединението, едновременно с което, 
ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 
от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изиска от този 
Икономически оператор да представи доказателство/а, от което/които да е 
несъмнено видно, че притежава сключена валидна задължителна застраховка 
Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” 
по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ в качеството му на строител. 

 

Въпреки така ясно даденото му указание, този от Партньорите се е ограничил 
единствено до това да впише в относимото поле на Раздел „Б“ от Част IV на 
представения от него нов ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална 
отговорност“, с покритие 600 000 лв., издадена от ЗАД „Булстрад Виена иншурънс 
груп“, покриваща отговорността му като „строител“. Посочен е номер на 
застрахователна полица, за която се твърди, че е валидна до 28.06.2020 г. 

Валиден, релевантен официален удостоверителен документ или друго 
доказателство, посредством което да се удостоверява достоверността на така 
декларираните от него данни, Икономическият оператор не е представил, въпреки 
възникналото за него задължение, корелативно следващо от правото на Комисията, 
упражнено от нея на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 

Независимо от тази некоректност на Икономическия оператор, Комисията, 
бидейки ораничена от забранителната норма на чл. 67, ал. 8 от ЗОП да изисква 
документи, до които би получила достъп по служебен път или чрез публичен регистър 
(изключая възможността за пряк и безплатен достъп, предвид че не се касае до 
национални бази данни на държава членка), извърши проверка в наличната 
информация на официалната страница на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ 
(https://www.bulstrad.bg/), установявайки, че застрахователят не поддържа публично 
достъпна информация за застрахованите от него лица, от която настоящият 
помощен орган да формира собствена, безпристрастна, независима, обективна и 
несъмнено вярна преценка досежно достоверността на декларираната от „Геоком – 
2000“ ООД информация, описана по-горе. 

Предвид посоченото, настоящият помощен орган счита, че допуснатото от 
страна както на този от Партньорите, така и на самия Участник несъобразяване и 
неизпълнение на ясно и недвусмислено дадени му от Комисията указания (основание за 
което ѝ дава нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП) за представяне на конкретно посочени 
от нея документи, с които да удостовери съответствието си с поставеното от 
Възложителя минимално изискване за икономическо и финансово състояние като 
един от одобрените от него критерии за подбор, е с елемент на същественост, която 
препятства възможността Обединението като цяло, да бъде допуснато до участие в 
следващия етап на процедурата. 



 

126 
 

В допълнение, Комисията намира за необходимо да посочи, че съзнавайки 
некоректността в отношението си към указанията, дадени му от настоящия 
помощен орган в предходния негов Протокол, Икономическият оператор не би 
следвало да има очаквания да бъде допуснат до участие, предвид на това, че подобно 
действие би довело до поставяне в неравнопоставено и дискриминирано положение 
конкурентните му Участници в обособената позиция, които стриктно и точно са 
спазили дадените им указания, респ. би предпоставило нарушение на един от 
основните принципи на ЗОП, въздигнат с нормата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона. 

 
(2) В относимото за доказване на отделни от изискуемите от Възложителя 

технически и професионални способности, въведени като критерий за подбор в настоящата 
процедура поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, както Партньорът „Тес кънстракшън 
груп“ ЕООД, така и самият Участник, са представили подробна информация за лицата, 
формиращи квалифицирания проектантски екип, определен за изпълнение на дейностите от 
предметния обхват на възлагане по обособена позиция №4, за изпълнението на която е 
подадена офертата на Обединението. 

По отношение на експерта, определен за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от позицията на проектант по част „Електро“ – инж. Боян 
Казанджиев, в обсъжданата част на разглежданите ЕЕДОП, са представени данни и 
информация, които в съпоставка с тези, посочени от „Тес кънстракшън груп“ ЕООД в 
аналогичната негова Декларация, приложена в първоначалната оферта, са значително по-
пълни, подробни и рефериращи както към притежаваната от експерта професионална 
квалификация, така и към придобит от него специфичен професионален опит. 

Въпросната информация, разписана в обсъжданото поле на документа, цитирана 
дословно има следното съдържание: 

„Магистър инженер електроснабдяване и електрообзавеждане, диплома 
№…….*/1989 г., ТУ Габрово. Проектант по част „Електрическа“-  Удостоверение за 
ППП № 05797/2019. 

Обекти, на които е бил проектант по част „Електрическа“: 

1. „Изготвяне на инвестиционни проекти (във фази „идеен” и „работен”) по част 
„Електрическа” за внедряване на енергоспестяващи мерки; вътрешни ремонти; подмяна 
на обзавеждане в сградите на: 

- ДГ „Първи юни”, гр. Панагюрище, ул. „П. Делирадев”№2, РЗП 1 321 кв. м.; 

- ДГ „Пролет”, гр. Панагюроще, ул. „К. Гешанов” №8, РЗП – 1 296 кв. м.; 

- ДГ „Райна Княгиня”, гр. Панагюрище, ул. „Стефан Финджеков”№1, РЗП 2 065 
кв. м.;  

- ДГ „Райна Княгиня – филиал”, гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев” №9, РЗП 1813 
кв. м.; 

– ДГ „Звънче”, гр. Панагюрище”, ул. „Олга Брадестилова”№19, РЗП 2003 кв. м. 

2. „Изготвяне на работен проект по част „Електрическа“ за обект: „Прилагане 
на мерки за ЕЕ на МЖС, находяща се на бул. „Васил Левски“ №61 с индентификатор 
77195.71.0185.18, УПИ III, кв. 788, гр. Хасково, Община Хасково“; 

3. „Изготвяне на технически проект по част „Електрическа“ за обект: 
„Подобряване на енергийната ефективност на ЦДГ №5 - филиал с. Ябълково“. 

 

При извършен от нейна страна съпоставителен анализ на така декларираните данни, 
касаещи придобития от експерта специфичен опит, с тези, обективирани в първоначално 
представения ЕЕДОП на „Тес кънстракшън груп“ ЕООД, Комисията констатира, че в опита 
си да отговори на указанията, дадени му от настоящия помощен орган в Раздел II, т. 2 от 
диспозитивната част на Протокол №1, а имено: ясно и недвусмислено да посочи 
конкретните инвестиционни проекти (минимум два) и съответната им част, които са 
изготвени от този именно проектант, както и фазата, в която е изработен, предаден и 
приет отделния проект (техническа или работна), Икономическият оператор е 
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предоставил нова информация, в която първоначално вписаните от него обекти: сграда с 
административен адрес гр. Хасково, ж.к „Орфей“, блок 13 и многофамилна жилищна 
сграда с идентификатор 77195.709.186.1, ж.к. „Орфей“, бл. №29, УПИ І, кв. 644, гр. 
Хасково, сега не се сочат за референтни досежно „търсения“ специфичен професионален 
опит на експерта.  

 

От направеното, обаче по-горе дословно транспониране на текстовете от 
обсъжданите нови ЕЕДОП на единия от Партньорите и на самия Участник, в които 
са инкорпорирани данните, относими към опита на експерта и без да е необходим 
допълнителен анализ и излагане на обосновани аргументи, е недвусмислено видно, че 
липсва каквато и да е релевантност на шест от всичките седем изброени обекта към 
изискуемия специфичен опит за обсъжданата експертна позиция, за изпълнението на 
която е предложен инж. Боян Казанджиев, а именно: опит като проектант по част 
„Електро” при разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта 
за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване не на какви да е сгради, а конкретно на 
жилищни сгради и сградни инсталации. 

Единствената от последователно изброените по-горе сгради, за внедряването 
на мерки за енергийна ефективност в които инж. Казанджиев е изготвил част 
„Електрическа“ от съответния инвестиционен проект и която е жилищна, е тази с 
административен адрес в гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ №61. Всички останали 
обекти на сградно строителство, несъмнено видно от декларациите на самите 
Икономически оператори, са детски градини в различни населени места, с които 
сгради, настоящият помощен орган, поддържайки многократно заявеното и 
обосновано от него в Протокол №1 становище, счита, че не се доказва изискуемия 
специфичен опит, поставен като минимално изискване за обсъжданата експертна 
позиция на проектант по част „Електро“. 

Целейки яснота и правилно разбиране изразеното от нея неприемане на 
проектираните от експерта обекти, които по вид са детски градини, за относими 
към изискуемия специфичен опит на експерт Казанджиев, Комисията счита за 
необходимо и тук, по начина, възприет и следван от нея в предходния Протокол 1 [със 
съдържанието на който (макар и касателно други от Участниците), 
Икономическите оператори явно не са се запознали], да обърне внимание, че съобразно 
легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, „жилищна 
сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или 
повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена 
площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за проектирани от експерта обекти, 
са такива, попадащи в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, 
бидейки обекти на социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, 
формиращи система за обслужване на населението в образованието и видно не са 
жилищни. 

 
На следващо място, отново с цел пълнота и максимална обективност в отразяването 

на направените от нея констатации и обосноваваните от тях нейни крайни изводи, 
Комисията намира за необходимо да посочи, че като част от допълнително представяните 
от него документи, за доказване специфичния опит на обсъждания експерт – инж. 
Казанджиев, Участникът е приложил и: 

(1) Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „ГБС – 
Пловдив“ АД, в текста на което се съдържа удостоверяване на факта, че като част от екипа 
на „Мотива“ ЕООД, инж. Боян Казанджиев е участвал разработвайки част „Електрическа“ 
при изготвянето на инвестиционни проекти (фази „идейна“ и работна“) на следните обекти: 

- ДГ „Първи юни”, гр. Панагюрище, ул. „П. Делирадев”№2, РЗП 1 321 кв. м.; 

- ДГ „Пролет”, гр. Панагюроще, ул. „К. Гешанов” №8, РЗП – 1 296 кв. м.; 
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- ДГ „Райна Княгиня”, гр. Панагюрище, ул. „Стефан Финджеков”№1, РЗП 2 065 кв. 
м.;  

- ДГ „Райна Княгиня – филиал”, гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев” №9, РЗП 1 813 
кв. м.; 

– ДГ „Звънче”, гр. Панагюрище”, ул. „Олга Брадестилова”№19, РЗП 2 003 кв. м.; 

- ОУ „Марин Дринов“, гр. Панагюрище, РЗП 12 945 кв.м.; 

- ОУ „20 април“, гр. Панагюрище, РЗП 7 494 кв.м.; 

- СОУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище, РЗП 3 133 кв.м. 

(2) Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Кит строй“ 
ООД, в което е отразено даваното от автора му уверение, че проектантски екип, в състава 
на който, в качеството си на проектант по част „Електротехническа“ е участвал и инж. 
Казанджиев, е изготвил по възлагане на Община Хасково работен проект за обект 
„Прилагане на мерки за ЕЕ на МЖС, находяща се на бул. „Васил Левски“ №61 с 
индентификатор 77195.71.0185.18, УПИ III, кв. 788, гр. Хасково, Община Хасково“. 

(3) Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, рег. № ОК-05-
5/15.02.2019 г., с което Кметът на Община Димитровград потвърждава факта, че „Мотива“ 
ЕООД и ползвания от него проектантски екип са изготвили технически проект за обект: 
„Подобряване на енергийната ефективност на ЦДГ №5 - филиал с. Ябълково, община 
Димитровград“. Направено е също така и удостоверяване, че бидейки част от въпросния 
проектантски екип, инж. Боян Казанджиев е изготвил част „Електрическа“ на 
инвестиционния проект. 

 

Така направените удостоверявания от страна на „ГБС – Пловдив“ АД, „Кит 
строй“ ООД и Община Димитровград, които, бидейки изразени от трети лица, 
независещи и незаинтересовани от резултите от настоящето възлагане, Комисията 
намира, че следва да се кредитират като достоверни, безпристрастни и обективни. 

Воден от тези си аргументи, анализирайки изложените в цитираните 
Удостоверения данни, настоящият помощен орган намира, че разгледани по същество, 
те по никакъв начин не променят тези, декларирани от самия Икономически 
оператор, досежно вида на проектираните от инж. Казанджиев обекти на сградно 
строителство. От единствената нова информация, черпена от съдържанието на 
референтния документ, издаден от „ГБС – Пловдив“ АД, се установява, че лицето е 
повишило експертния си капацитет, но само в проектирането на сгради от 
образователната инфраструктура, не и в такива, попадащи в цитираната по-горе 
дефиниция на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ – жилищни сгради, който извод следва от 
данните за изготвени от инж. Казанджиев части „Електрическа“ на идейните и 
работни проекти за три училища.  

 

С оглед изложеното и след анализ на представените по-горе за инж. 
Казанджиев данни, информация и доказателствени документи, правейки преценка за 
тяхната относимост към одобрените за целите на настоящата процедура, публично 
оповестени, известни на Участниците и влезли в сила минимални изисквания за 
технически и професионални способности, Комисията намира за установено, че в 
резултат от липсата на посочени конкретно извършени от експерта дейности по 
разработването на технически или работни проекти на точно определен вид обекти 
на сградното строителство, а именно: жилищни сгради и вътрешните им 
инсталации, безспорно по отношение на нея е обстоятелството, че за този експерт 
не е доказано съответствие с минималното изискване, утвърдено от Възложителя за 
обсъжданата експертна позиция в Раздел III.1.3., т. 3.1.3., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, разписано по идентичен начин и в Раздел III, т. 5.3.1.3., б. „б“ от Указанията 
за участие в поцедурата. 

Отчитайки така установената непълнота в предоставената информация и  
направения от нея извод за липса на безспорна доказаност на конкретно указания 
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специфичен професионален опит на предложения експерт, както и факта, че въпреки 
предоставената им допълнителна възможност за корекции и отстраняване на 
нередовностите в депозираната оферта, както Партньорът „Тес кънстракшън груп“ 
ЕООД, така и самия Участник,  отново не са представили достатъчно релевантна и 
достоверна информация и/или годни доказателства за съответствие с цитираното 
по-горе условие за подбор и допустимост, Комисията счита за напълно обективно и 
оправдано да предложи на Възложителя да отстрани ДЗЗД „Ахинора билд“ от 
участие в процедурата. 

Колкото до правното основание за предлаганото от Комисията отстраняване 
на Участника, същото се съдържа в нормата на чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с 
чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. 

 
(3) Предвид обстоятелството, че в първоначално представения от него ЕЕДОП,  

„Геоком – 2000“ ООД (като Партньор в ДЗЗД „Ахинора билд“, който е декларирал поет от 
него ангажимент да изпълни всички строителни дейности, предмет на възлагане), беше 
представил непълен списък на водещия инженерно-техническия състав, определен от него 
за изпълнение на строителството на обекта по обособена позиция №4, в който бе посочил 
единствено лице, определено за изпълнение на функциите и отговорностите на 
Технически ръководител, без каквато и да е персонификация на лица, които биха 
изпълнявали функциите на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ и 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“, Комисията му даде точни и 
конкретни указания да представи в релевантното поле на изискания му нов ЕЕДОП данни и 
информация, от които по недвусмислен начин да е видно изпълнението на минималните 
изисквания, одобрени от Възложителя както в Раздел VI.3, т. 3.2.2. и т. 3.2.3. от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.2.2. и т. 5.3.2.3. от Указанията за 
участие в процедурата. 

В пояснение, също така коректно, безпристрастно и по максимално ползващ самия 
Икономически оператор начин, Комисията точно и недвусмислено му посочи какви точно 
данни и информация, относими към визираните експерти трябва да впише в релевантното 
поле на Част IV, Раздел „В“ на новопредставяния от него ЕЕДОП, указвайки му следното: 
„……, като част от предлагания от него инженерно-технически състав, трябва да бъдат 
посочени и лица, определени за заемане на експертните позиции, липсващи в първоначално 
представената от него декларация и изискуеми от Възложителя, а именно: експерт 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ и експерт 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“. 

В заключение, по недвусмислено ясен и разбираем начин му обърна внимание на 
обстоятелството, че за да бъде допустим както самия той, така и Обединението – Участник, 
предложените лица трябва да отговарят на всички, поставени за целите на 
възлагането минимални изисквания за допустимост, одобрени от Възложителя за всяка 
от посочените експертни позиции. В тази връзка, настоящият помощен орган подчерта, че 
задължително трябва да се представят данни и/или информация, представящи основната 
и допълнителна професионални квалификации, общ професионален и специфичен 
опит в съответната област на експертни познания, каквито минимални изисквания 
за доказване на технически и професионални способности като критерии за подбор, 
Възложителят е одобрил в Раздел VI.3, т. 3.2.2. и т. 3.2.3. от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирани и в Раздел III, т. 5.3.2.2. и т. 5.3.2.3. от Указанията за 
участие в процедурата. 

 

В отговор на така поставените изисквания на Комисията, основани изцяло на 
одобрените критерии за подбор и минималните условия за допустимост, поставени от 
Възложителя, в съответното последно поле на част IV, Раздел „В“ в представените от 
„Геоком – 2000“ ООД и ДЗЗД „Ахинора билд“ нови ЕЕДОП, са вписани следните данни и 
информация, цитирани дословно и буквално: 

„Специалист по контрола на качеството - Живко Димитров Димитров, висше 
образование, степен „Магистър”, специалност „Промишлено и гражданско 
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строителство”, диплома № …..*/2004 г., учебно заведение ВСУ „Любен Каравелов”. 
Удостоверение №2978/27.05.2019 г. за завършен курс на обучение за отговорници по 
качеството на тема „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания 
за безопасност”, издадено от „Строителна квалификация“ ЕАД. 

Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството – Пенка Маринова 
Трифонова, средно специално, специалност „Строителство и архитектура“, Диплома № 
………*/1965 г., издадена от техникум по строителство и архитектура гр. Стара Загора. 
Удостоверение №2950/27.05.2019 г. за длъжностно лице за контрол по спазването на 
здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г.“ 

Без дори да е необходим задълбочен експертен анализ, недвусмислено видна от 
дословното транспониране на данните, съдържащи се в новопредставените ЕЕДОП 
на Партньора и самия Участник, е липсата на дори и минимална информация за 
придобит от персонално посочените експерти професионален опит, било то общ, или 
изискуемия и относим към доказването съответствие с минималните изисквания в 
настоящата процедура конкретно определен от Възложителя специфичен опит. 

 

Отчитайки така установеното „спестяване“ от страна на Икономическите 
оператори 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 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 лицата, определени за заемане обсъжданите 
експертни позиции, Комисията приема, че по отношение на: 

- Специалист по контрола на качеството – инж. Живко Димитров не е 
доказано съответствие с минималното изискване, одобрено от Възложителя в Раздел 
VI.3, т. 3.2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел 
III, т. 5.3.2.2., б. „б“ от Указанията за участие за заемане на тази експертна позиция, 
а именно: не е доказан опита на лицето в осъществяването на контрол на качеството 
при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството – Пенка 
Трифонова, не е доказано съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя в Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията за участие за заемане на 
тази експертна позиция, а именно: не е доказан специфичен опит на експерта като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

Липсата на доказано от страна на Участника съответствие с горепосочените 
минимални изисквания, оповестени в Раздел VI.3, т. 3.2.2., б. „б“ и т. 3.2.3., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, идентично поставени като задължителни условия за 
допустимост и Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „б“ и т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията за 
участие, обосновава и поредното предложение на Комисията за отстраняване на 
ДЗЗД „Ахинора билд“ от участие в процедурата, правно основание за което намира в 
нормата на чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. 

 
6. В приложение към обсъдения в предходната точка ЕЕДОП допълнително са 

представени следните документи - както такива, конкретно указани на Участника от 
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Комисията, а също така и други, преценени от него като необходими и относими за 
доказване на отделни, декларирани в ЕЕДОП факти и обстоятелства, както следва: 

6.1. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с рег. индекс 53 М-760-
1/05.07.2018 г., издадено от Кмета на Община Хасково, в уверение на това, че ДЗЗД 
„Марсастика“ (с партньори: „Геоком-2000“ ООД и „Монолитстрой“ ООД), е изпълнило 
Договор за възлагане на обществена поръчка № 134/28.03.2017 г. с предмет: „Изпълнение 
на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по обособени позиции – обособена 
позиция №7 – сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Бадема“, бл. 24“. 

Направено е удостоверяване, че изпълнената стойност по договора е 1 071 366,87 лв. 
без ДДС, от които: 61 637,58 лв. за изработване на инвестиционен проект, 1 007 729,29 лв. 
за изпълнение на СМР и 2 000 лв. за упражняване на авторски надзор. 

Посочено е, че срокът за изпълнение е бил 110 кал. дни, считано от датата на 
подписване на договора, от които: 

- 20 кал. дни за изготвяне на инвестиционен проект – от 28.03.2017 г. до 17.04.2017г. 
и 

- 90 кал. дни за изпълнение на СМР – от 24.07.2017 г. до 02.10.2017 г. 

Направено е подробно описание на извършените основни дейности, включващи 
изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), вкл. и задължителни съпътстващи СМР, 
необходими за цялостното изпълнение, които в обобщен вид са следните: 

- ЕСМ 1 – подмяна на дограми; 

- ЕСМ 2 – монтаж на външна изолация; 

- ЕСМ 3 – топлоизолиране на покривна конструкция, вкл. пароизолация, 
топлоизолация и хидроизолация; 

- ЕМС 4 – топлоизолиране на подови конструкции; 

- ЕСМ 5 – подмяна на стълбищно осветление и автоматизация на управлението му. 

Потвърдено е, че за обекта е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Х-
4/22.01.2018 г. 

6.2. Заверено копие на първа и последна страници от Акт за установяване годността 
за приемане на посочения в предходната точка обект, подписан между: Възложители – 
Община Хасково и СС „ЖК Бадема блок 24 – гр. Хасково“, Строителен надзор: 
„Стройкомерс“ ЕООД, Строител: ДЗЗД „Марсастика“ – гр. Пловдив (представлявано от 
Димитър Андреев), Проектант: ДЗЗД „Марсастика“ – гр. Пловдив (представлявано от 
Димитър Андреев). 

6.3. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, с рег. индекс 53 М-760-
2/05.07.2018 г., издадено от Кмета на Община Хасково, в уверение на това, че ДЗЗД 
„Марсастика“ (с партньори: „Геоком-2000“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. 
Гоце Делчев и „Монолитстрой“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, 
ул. „Братя Свещарови“ №19), е изпълнило Договор за възлагане на обществена поръчка № 
257/06.10.2016 г. с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на 
СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по 20 
обособени позиции – обособена позиция №6 – сграда с административен адрес: гр. 
Хасково, бул. „Илинден“ №30“. 

Направено е посочване, че изпълнената стойност по договора е 555 922,76 лв. без 
ДДС, от които: 27 728,49 лв. за изработване на инвестиционен проект, 526 194,27 лв. за 
изпълнение на СМР и 2 000 лв. за упражняване на авторски надзор. 

Отбелязано е, че срокът за изпълнение на договора е бил 110 кал. дни, считано от 
датата на подписването му, от които: 

- 20 кал. дни за изготвяне на инвестиционен проект – от 06.10.2016 г. до 26.10.2016 г. 
и  

- 90 кал. дни за изпълнение на СМР – от 06.01.2017 г. до 07.06.2017 г. 
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Посочен и обхвата на извършените основни дейности, включващи изпълнение на 
енергоспестяващи мерки (ЕСМ), вкл. и задължителни съпътстващи СМР, необходими за 
цялостното изпълнение, както следва: 

- топлоизолация на външни фасадни стени; 

- топлоизолация на външни сутеренни стени; 

- топло- и хидроизолация по покрив; 

- подмяна на дограма; 

- подмяна на осветителни тела в общите части и монтаж на нова мълниезащитна 
инсталация. 

Удостоверено е, че за обекта има издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Х-
58/04.08.2017 г. 

6.4. Заверено копие на първа и последна страници от Констативен акт (образец 15), 
за установяване годността за приемане на посочения в предходната точка строеж, подписан 
между: Възложители: Община Хасково и СС „Гр. Хасково, бул. „Илинден“ №30, вх. „А“ и 
вх. „Б“, Консултант: ДЗЗД „Юг-Енерго“, Изпълнител (проектант и строител): ДЗЗД 
„Марсастика“ – гр. Пловдив, ул. „Братя Свещарови“ №19 (представлявано от Димитър 
Андреев). 

6.5. Заверено копие на Сертификат № 32Q19469 за внедрена от „Геоком-2000“ ООД 
система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 с област на управление 
„Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, консервационно-
реставрационни дейности, високо и промишлено строителство, транспортно и 
инфраструктурно строителство. Производство на арматурни и метални заготовки“. 
Сертификатът е издаден от GlobalGROUP of Companies Limited и е със срок на валидност 
до 05.06.2021 г. 

6.6. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Геоком - 2000“ 
ООД система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е с 
№ 79Е19469 и период на валидност от 30.06.2018 г. до 06.06.2021 г. Предметният му 
обхват, както и органа по сертификация, издал документа са идентични както на предходно 
обсъдения Сертификат.   

6.7.  Заверени копия на Удостоверения за ППП, валидни за 2019 г. на следните лица: 
арх. Лилия Лозева, инж. Тодор Стойчев, инж. Боян Казанджиев, инж. Никола Колев, инж. 
Рафи Хорсикян, инж. Станимир Николов, инж. Величка Милушева, арх. Валентин 
Маринов. 

Представено е и Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на инж. 
Снежа Янева-Жекова, в което е вписано, че „важи за регистър 2018 г.“, но е посочена 
валидност до 26.11.2019 г. 

6.8.  Заверени копия на два броя документи – сертификат и удостоверение, с които 
КИИП удостоверява преминати допълнителни обучения от арх. Валентин Маринов – по 
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни отпадъци и от инж. Величка Милушева – по пожарна безопасност, съгласно 
Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна 
безопасност. 

6.9. Заверени копия на валидни към датата на подаване на допълнителните 
документи Застрахователни полици „Професионална отговорност“, титуляри (застраховани 
в качеството им на проектанти) на които са следните лица:  

- арх. Лилия Лозева, предложена за проектант по част „Архитектурна“, 

 инж. Станимир Николов - първоначално определен за проектант по част „ПБЗ“, а в 
новия ЕЕДОП на Участника и на „Тес кънстракшън груп“ ЕООД, посочен за проектант по 
част „Конструктивна“, заменяйки инж. Тодор Стойчев, 

- инж. Боян Казанджиев - проектант по част „Електрическа“, 

- инж. Никола Колев, предложен за проектант по част „ВиК“ вместо първоначално 
определения за тази позиция експерт – инж. Донка Чобанова, 
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- инж. Рафи Хорсикян, определен за проектант по част „Енергийна ефективност“; 

- инж. Тодор Стойчев, първоначално определен за проектант по част 
„Конструктивна“, а в новия ЕЕДОП на Участника и на „Тес кънстракшън груп“ ЕООД, 
посочен за проектант по част „ПБЗ“, заменяйки инж. Станимир Николов, 

- инж. Величка Милушева, предложена да изготви проекта по част „Пожарна 
Безопасност“ 

- инж. Снежа Янева-Жекова, определена за проектант по част „ТКК“ и 

- арх. Валентин Маринов – проектант по част „ПУСО“. 

6.10. Заверени копия на два броя удостоверения за добро изпълнение, с които 
„Термикс ЕС“ ООД и „Интерхолд“ ЕООД удостоверяват конкретно изпълнени дейности по 
изготвяне на работни инвестиционни проекти от арх. Лилия Лозева – по част 
„Архитектурна“ и част „Енергийна ефективност“ и инж. Станимир Николов – по част 
„Коструктивна“ на жилищни сгради. 

6.11. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Кит 
строй“ ООД, в което е отразено даваното от автора му уверение, че проектантски екип, в 
състава на който, в качеството си на проектанти по част „Архитектурна“ и по част „ПБЗ“, 
са участвали арх. Лилия Лозева и инж. Станимир Николов, изготвяйки по възлагане на 
Община Хасково работен проект за обект „Прилагане на мерки за ЕЕ на МЖС, находяща се 
на бул. „Васил Левски“ №61 с индентификатор 77195.71.0185.18, УПИ III, кв. 788, гр. 
Хасково, Община Хасково“. 

6.12. Заверено копие на Удостоверение, с което „Арх Тех Проект“ ЕООД 
удостоверява конкретно изпълнени от инж. Никола Колев дейности по изготвяне на 
инвестиционни проекти по част „ВиК“ на две, конкретно индивидуализирани жилищни 
сгради. 

6.13.  Заверени копия на два броя удостоверения за добро изпълнение, с които „ПЕ 
енд ПЕ Инженеринг“ ЕООД и „Екоинженеринг“ ЕООД удостоверяват конкретно 
изпълнени от инж. Рафи Хорсиян дейности по изготвяне на инвестиционни проекти по част 
„Енергийна ефективност“ и част „ОВК“ на общо три, конкретно индивидуализирани 
жилищни сгради. 

 
 
 
32. „РАДМИ 90“ ООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1381 от 18.07.2019 г., 

депозирана за участие по обособена позиция №5 от обхвата на настоящето възлагане, 
допълнително подадените към която документи са с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[427] от 
24.10.2019 г. 

 
Предвид установените несъответствия в офертата на Участника с 

поставените от Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, 
отразени в съставения от нея Протокол №1 с дата 14.08.2019 г., Участникът е 
представил: 

 
1. Придружително писмо, в текстовото съдържание на което е направено детайлно 

описание на конкретно нанесените от Дружеството корекции, с индивидуализация на 
съответната Част, Раздел и точка на новопредставяния от него ЕЕДОП, в които са отразени 
визираните корекции. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 
утвърдения от Възложителя за целите на настоящето възлагане образец №1, приложен като 
част от Документацията по процедурата, цифрово подписан от Управителите на 
Дружеството (задължени лица по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 
54, ал. 2 от ЗОП).  
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Извършеният от Комисията детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко 
едно от декларираните от Участника обстоятелства, както и на вписаните в 
новопредставения ЕЕДОП негови волеизявления, както на самостоятелно основание, така 
и в съпоставка с представените в приложение документални доказателства, сочи на 
наличие на несъответствия в отделни от декларациите на Участника, водещи до 
извод за неизпълнение от негова страна на конкретно поставено от Възложителя 
минимално изискване за технически и професионални способности, основание за което 
свое заключение, Комисията намира в следното: 

 

В т. 6 от констативната част на съставения от нея Протокол №1, в относимото за 
този от Участниците поле от съдържанието на документа, след излагане на конкретно 
установените от нея факти и обстоятелства, досежно представените от „Радми 90“ ООД 
данни за изпълнени от него дейности, определяни като „сходни“ с предмета на 
проектантските услуги по обособена позиция №5, за която е подадена офертата на 
Дружеството, Комисията изведе аргументирано заключение, съобразно което с  
информацията, изложена от Участника в разгледания негов ЕЕДОП не е доказано 
съответствие с минималното изискване за технически и професионални способности, 
утвърдено от Възложителя за целите на възлагането както в т. 1. на Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а от Обявлението за поръчка, така и в идентичното 
условие, обективирано в текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, а 
именно: изпълнени от Икономическия оператор минимум две „услуги по изготвяне на 
технически или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации“. 

Основание за този си извод, настоящият помощен огран намери на първо място в 
това, че от декларираните като изпълнени от Дружеството три дейности (определяни като 
„услуги“), само две касаят изготвянето на проектни разработки.   

На следващо място, Комисията, позовавайки се само на утвърдените от 
Възложителя, неоспорени, влезли в сила и съответно – задължителни за спазване (както от 
Участниците, така и от нея, като помощен орган, назначен за провеждане на процедурата) 
минимални изисквания за технически и професионални способности, обърна внимание и на 
друга, установена непълнота в ЕЕДОП-а, представен от „Радми 90“ ООД, изразяваща се в 
липса на каквато и да била относима, ясна и релевантна информация по отношение 
фазата на проектиране в която са изготвени останалите два, сочени от 
Икономическия оператор „проекти“, което е едно от минималните условия, 
кумулативно изискуемо от Възложителя като предпоставка за доказване опита на 
Участника в изпълнението на дейности, сходни с предмета на тази от обособените 
позиции. 

Във връзка с така констатираните от него непълноти в обсъжданата Единна обща 
Декларация (ЕЕДОП ), представена в офертата на този от Участниците, на основание чл. 54, 
ал. 8 от ППЗОП, помощният на Възложителя орган указа на Дружеството, че: „за да е 
налице яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните данни, досежно 
изпълнените от него през последните 3 години проектантски услуги, покриващи 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка, както и с цел безспорност при доказване на съответствието си с 
критериите за подбор за технически и професионални способности, Икономическият 
оператор трябва, при представяне на информацията в т. 1б) от Част IV, Раздел „В“ 
на изискания му нов ЕЕДОП да направи ясно посочване на фазата, в която е изготвен 
всеки отделен инвестиционен проект, на който основава професионалния си опит, 
спрямо изискванията на Възложителя“. 

С цел придобиване на максимално точни, достоверни и безспорни данни и 
информация, предпоставящи и законосъобразното провеждане на процедурата, Комисията, 
ползвайки правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изиска от 
Икономическия оператор да представи ведно с новия си, коригиран ЕЕДОП и безспорни 
доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  издадени 
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от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че е изпълнил 
минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

В изпълнение на така дадените му указания, Икономическият оператор е вписал в т. 
1б) на Част IV, Раздел „В“ от новопредставения негов ЕЕДОП данни и информация за два 
от трите първоначално декларирани като изготвени от него проекта, индивидуализирани 
посредством техния обект, Възложител, стойност и крайна дата/период на изпълнение, 
които данни са представени по следния начин: 

(1) Втората от посочените в таблицата, съдържаща се във визираната част на ЕЕДОП 
дейности, е описана като „Проектиране на сграда средно застрояване във фаза работен 
проект на „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи – УПИ XII-249, кв. 29, 
по плана на гр. София, м. „ж.к. Хаджи Димитър“, СО-Район Подуяне“. За Възложител на 
проектирането е посочен „Универсал 993“ ЕООД, който е заплатил за възложените на 
„Радми 90“ ООД услуги, стойност в размер на 67 038,60 лв., без вкл. ДДС. Деклариран е 
период на изпълнение на проектирането от 22.07.2016 г. до 21.07.2017 г. 

 

За удостоверяване верността на така декларираните от него факти и обстоятелства и 
изпълнявайки дадените му от Комисията указания, Участникът е представил заверено 
копие на Удостоверение за добро изпълнение, с дата 19.03.2018 г., в текста на което се 
съдържа даваното от издателя му - „Универсал 993“ ЕООД уверение досежно 
обстоятелството, че „Радми 90“ ООД е изготвило работен проект по части „Архитектурна“, 
„Конструкции“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „ПБ“, „ЕЕ“, „Геология“, „Геодезия“, 
„Озеленяване“, „ПБЗ+ПОИС“ за обект „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни 
гаражи УПИ XII-249, кв. 29, по плана на гр. София, м. „ж.к. Хаджи Димитър”, СО Район 
„Подуяне“. Посочени са още и периода, в който е изпълнено проектирането, съвпадащ с 
този, деклариран в обсъдената по-горе част на ЕЕДОП на Участника, както и  заплатената 
стойност за предоставените от „Радми 90“ ООД услуги, възлизаща на 67 038,60 лв., но с 
включен ДДС. 

 

Приемайки за обективни, достоверни и безпристрастни декларираните от 
сочения получател на проектната разработка – „Универсал 933“ ЕООД данни, 
Комисията приема, че посочения от „Радми 90“ ООД договор №1 с гореописания 
предметен обхват, съответства на изискванията на Възложителя за „сходен“ с 
предмета на възлагането по обособена позиция №5, съобразно дефиницията, разписана 
в текста на  т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие в процедурата. 

 

(2) По отношение на договор №1, имащ за предмет „Проектиране във фаза работен 
проект на „Застрояване на подземно ниво, преустройство и промяна предназначението на 
апартамент и част от тавански етеж на сграда с жилищно предназначение, гр. Банско, 
ул. „Хаджи Кандид“ №6“ е направено посочване, е получател на услугите е „Радми 90“ 
ООД. Декларирано е, че дейностите по проектиране са приключили на 02.09.2019 г., а 
заплатената от Дружеството на самото него стойност за изпълнените проектантски 
дейности е в размер на 2 500 лв. 

В приложение е представено заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение 
№71 от 27.07.2016 г., издадено от „Радми 90“ ООД и подписано от единия от Управителите 
на Дружеството, което Удостоверение по същността си представлява 
автореференция, по причина на това, че ползващото се от удостоверените в текста му 
обстоятелства е същият този Стопански субект – „Радми 90“ ООД. 
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Видно от декларативно представените данни в обсъждания документ, по силата на 

договор от 20.06.2016 г., настоящият Участник си е самовъзложил изготвянето на работен 
проект за обект: „Застрояване на подземно ниво, преустройство и промяна на 
предназначението на апартамент и част от тавански етаж в сграда с жилищно 
предназначение, гр. Банско, ул. „Хаджи Кандид“ №6“. 

Съобразно удостоверяването, направено от самия Участник, съчетаващ качеството и 
на автор на обсъждания документ, изпълнението на възложените проектни дейности е 
приключило на 11.07.2016 г., а не, както е декларирано в ЕЕДОП – на 02.09.2016 г.   

 

Анализирайки по същество данните и информацията, декларирани от „Радми 
90“ ООД веднъж в качеството му на Участник в настоящата процедура, а от друга 
страна – като издател на разгледаното Удостоверение за добро изпълнение с характер 
и същност на автореференция, Комисията намира за установено следното: 

(1) На първо място, следва да се посочи, че Икономическият оператор не е 
спазил точно даденото му от настоящия помощен орган изключително ясно и 
непредполагащо двусмислие и тълкуване указание, според което, за доказване 
съответствието си с обсъжданото минимално изискване за технически и 
професионални способности, допълнително следва да представи „безспорни 
доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  издадени от 
трети, различни от самия него лица, от които доказателства по недвусмислен начин да 
е видно, че е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни 
проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации“.  

(2) Второто и значително по-съществено по мнение на Комисията, установено 
от нея и видно от декларираните от самия Участник данни, е обстоятелството, че 
обсъжданата, сочена за изпълнена от него услуга по изготвяне на работен проект е 
осъществена в период, който е извън релевантния за настоящето възлагане времеви 
диапазон от три години, заключаващ се във времето от 18.07.2016 г. до 18.07.2019 г., по 
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причина на това, че декларираната в представеното Удостоверение дата на 
приключване на проектните дейности  е 11.07.2016 г. 

Тук е мястото да се обърне внимание на това, че в своя ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е декларирал като крайна дата на изпълнението 02.09.2016 
г., но тази му декларация е опровергана от самия него с удостоверяването, правено в 
обсъденото по-горе Удостоверение №71/27.07.2016 г. и което именно, настоящият 
помощен орган кредитира като обективно, достоверно и неповлияно от желанието 
на Икономическия оператор за конкретен за него изход на настоящата процедура.  

За да обоснове това си заключение, Комисията приема, че декларирайки към 
дата 24.10.2019 г. конкретни обстоятелства в представяния за участие в 
настоящата процедура ЕЕДОП (след конкретно изложени констатации в Протокол 
№1 за несъответствието му с определени минимални изисквания за допустимост), 
Участникът е в много по-голяма степен заинтересован да впише данни, информация, а 
в случая – конкретна дата, която да го ползва по начин, че да бъде допуснат на 
следващия етап от процедурата.  

Този субективен елемент, несъмнено е липсвал към дата 27.07.2016 г., с която е 
изведено Удостоверението за добро изпълнение, издадено от единия от Управителите 
на същото това Дружество, поради която именно причина, Комисията счита, че 
следва да приеме за достоверни и несъмнено лишени от манипулиране данните, 
обективирани във въпросното Удостоверение №71 от 27.07.2016 г. 

(3) На следващо място, дори и да беше изпълнена в релевантния за настоящата 
процедура срок (а тя, както беше установено – не е), обсъжданата услуга не би могла 
да се приеме за „сходна“ , съобразно минималното изискване за технически и 
професионални способности, утвърдено от Възложителя за целите на възлагането 
както в т. 1. на Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а от Обявлението за 
поръчка, така и в идентичното условие, обективирано в текста на т. 5.1. в Раздел III 
от Указанията за участие. 

Според същото, за да е допустим в настоящата процедура, Участникът трябва 
да е изпълнил услуги по изготвяне на технически или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на точно определени обекти: жилищни 
сгради и сградни инсталации. Видно от направеното описание на предмета на 
изготвения от него работен проект, същият е за застрояване на подземно ниво, 
преустройство и промяна на предназначението на апартамент и част от тавански 
етаж в сграда с жилищно предназначение, а не на жилищна сграда и сградни 
инсталации. 

 

Следствие от така формираните от Комисията мнения е и извода ѝ, че 
Икономическият оператор не е доказал съответствие с минималното изискване за 
технически и професионални способности, утвърдено от Възложителя в цитираните 
по-горе части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 1. от 
Обявлението за поръчка, съответно разписани и 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. 

Въпросното условие за допустимост, с което Икономическият оператор не е 
доказал съответствие е това през предходните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата, а именно: във времевия диапазон от 18.07.2016 г. до 18.07.2019 г. 
да е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни 
проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации. 

Отчитайки така направените от нея изводи, както и факта, че въпреки 
предоставената му допълнителна възможност за корекции и отстраняване на 
нередовностите в депозираната от него оферта, Участникът отново не е представил 
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годни доказателства за съответствие с обсъжданото минимално изискване за 
технически и професионална способности, утвърдено като критерий за подбор и 
допустимост, Комисията счита за напълно обективно и оправдано да предложи на 
Възложителя да отстрани „Радми 90“ ООД от участие в процедурата на основание 
чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП. 

Допълнителен аргумент към така правеното от Комисията предложение е 
този, че приемането от нейна страна на непълна и неподходяща оферта (със смисъла 
на понятието, съобразно §2, т. 25, предл. второ от ДР на ЗОП) от Участник в 
процедурата, би представлявало нарушение на принципите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, 
спрямо останалите, коректни Участници.  

 
3. Като част от допълнителния пакет, представен от Икономическия оператор за 

конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията в 
депозираната от него оферта, са представени и следните, изискани му от Комисията 
доказателствени документи: 

3.1. Заверено копие на застрахователна полица №13180193000000101, издадена на 
24.08.2019 г. от ЗАД „Алианц България“ за сключена от „Радми 90“ ООД застраховка 
„Професионална отговорност в проектирането и строителството“. С визираната 
застраховка, Икономическият оператор е застраховал отговорността си за осъществяната от 
него дейност „проектант“, IVта категория строежи за срок до 23.08.2020 г. 

3.2. Заверени копия на два броя Референции, издадени от ДЗЗД „Връбница 2017“ и 
„Радми 90“ ООД, във всяка от които се съдържа удостоверяване, според което инж. (?!) 
Николай Гълъбов е участвал като проектант по част „Архитектурна“ в изготвянето на 
инвестиционни проекти, фаза „работен проект“ на следните обекти: „Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 
София, ж.к. „Обеля 2“, бл. 233, вх. В - Г, идентификатор: 68134.2816.2410.3“ (по първата 
референция), респ. „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи УПИ XII-249, 
кв. 29, по плана на гр. София, м. „ж.к. Хаджи Димитър”, СО Район „Подуяне” (по втората 
от двете референции). 

3.3. Заверени копия на два броя Референции, издадени от ДЗЗД „Връбница 2017“ и 
„Радми 90“ ООД, във всяка от които се съдържа удостоверяване, според което инж. Филип 
Стоянов е участвал като проектант по част „Конструктивна“ в изготвянето на 
инвестиционни проекти, фаза „работен проект“ на следните обекти: „Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 
София, ж.к. „Обеля 2“, бл. 233, вх. В - Г, идентификатор: 68134.2816.2410.3“ (по първата 
референция), респ. „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи УПИ XII-249, 
кв. 29, по плана на гр. София, м. „ж.к. Хаджи Димитър”, СО Район „Подуяне” (по втората 
от двете референции). 

3.4. Заверени копия на два броя Референции, издадени от ДЗЗД „Връбница 2017“ и 
„Радми 90“ ООД, във всяка от които се съдържа удостоверяване, според което инж. Юлия 
Тодорова е участвал като проектант по част „ВиК“ в изготвянето на инвестиционни 
проекти, фаза „работен проект“ на следните обекти: „Обновяване за енергийна ефективност 
на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Обеля 2“, бл. 
233, вх. В - Г, идентификатор: 68134.2816.2410.3“ (по първата референция), респ. 
„Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи УПИ XII-249, кв. 29, по плана на гр. 
София, м. „ж.к. Хаджи Димитър”, СО Район „Подуяне” (по втората от двете референции). 

3.5. Заверени копия на два броя Референции, издадени от ДЗЗД „Връбница 2017“ и 
„Радми 90“ ООД, във всяка от които се съдържа удостоверяване, според което инж. Боян 
Младенов е участвал като проектант по част „Енергийна ефективност“ в изготвянето на 
инвестиционни проекти, фаза „работен проект“ на следните обекти: „Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 
София, ж.к. „Обеля 2“, бл. 233, вх. В - Г, идентификатор: 68134.2816.2410.3“ (по първата 
референция), респ. „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи УПИ XII-249, 
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кв. 29, по плана на гр. София, м. „ж.к. Хаджи Димитър”, СО Район „Подуяне” (по втората 
от двете референции). 

 
 
 
33. „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД – представил на 24.10.2019 г. допълнителни 

документи, заведени с вх. № РМЛ17-ПП10-1-[416] към оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-
1382 от 18.07.2019 г., подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена 
позиция №4 на настоящето възлагане 

 
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в 

Протокол №1, носещ дата 14.08.2019 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Участника посочване, че в 

изпълнение на изискванията и указанията, дадени му от Комисията, прилага необходимите 
допълнителни документи за коригиране на установените в първоначално представените в 
офертата му пропуски и недостатъци, които документи са последователно изброени, 
групиране на самостоятелно основание за Участника и ползвания от него Подизпълнител. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Участника – 
„Капитол груп“ ЕООД, прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства 
(извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП), обосновават следното 
нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1, носещ начална дата от  
14.08.2019 г. точни указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените 
от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, икономическо 
и финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в обособена позиция №4 на настоящата процедура, Участникът е 
представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от 
Комисията при прегледа на първоначално представената от него оферта. 

 

3. В приложение към представения нов, коригиран съобразно изискванията на 
Документацията по процедурата негов ЕЕДОП, Икономическият оператор е представил и 
следните, изискани му от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП документи: 

3.1. Заверено копие на Удостоверение №I-TV 020938, издадено от камарата на 
строителите в България досежно това, че „Капитол груп“ ЕООД е вписано в ЦПРС за 
изпълнение на обекти от първа група, строежи от първа до пета категория. Съобразно 
приложения талон, издаден на основание чл. 34 от ПРВВЦПРС и представляващ 
неразделна част от обсъжданото Удостоверение, валидността на същото е до 30.09.2020 г. 

3.2. Заверено копие на Застрахователна полица № 21018143/13121910004289, 
издадена от ЗК „Лев инс“ АД за застраховане професоналната отговорност на „Капитол 
груп“ ЕООД в качеството му на строител. Периодът, в който Икономическият оператор е 
застраховал отговорността си за посочената, изпълнявана от него професионална дейност е 
от 07.08.2019 г. до 06.08.2020 г. 

3.3. Заверено копие на Удостоверение, изх. № РД-02-18-5657 от 31.08.2016 г., 
издадено от Община Павликени, в текста на което са обективирани данни и информация, 
според които в изпълнение на сключени с „Капитол груп“ ЕООД договори от 02.12.2013 г., 
посоченото Дружество е изпълнило строително-монтажни работи по проект на Общината, 
имащ следния предмет: „Изграждане на иновативни социални услуги в Община Павликени, 
по обособена позиция №1 „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - 1 
в гр. Павликени, УПИ VI, кв.123”, обособена позиция №2 „Изграждане на Център за 
настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - 2 в гр. Павликени, УПИ IX-1105, кв. 122”, обособена 
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позиция №3 „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и 
обособена позиция №4 „Изграждане на защитено жилище в УПИ V, кв.123 в гр. 
Павликени”. 

В обем от пет страници, авторът на обсъждания документ е направил подробно 
описание на вида сграда, нейната категория, РЗП и всички, изпълнени от „Капитол груп“ 
ЕООД дейности, всред които и такива по полагане на топлоизолация на външни стени, 
топло- и хидроизолация на покриви, доставка и монтаж на PVC дограма, изграждане на 
електро- и ВиК инсталации във всяка отделна от изброените новопостроени от 
Дружеството сгради. 

Направено е и ясно посочване на периодите на изпълнение на всеки съответен обект, 
заплатената за изграждането му стойност, като са конкретизирани и относимите за 
конкретния обект Разрешение за строеж, Констативен акт, обр. 15 и Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация. 

3.4. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, изх. №53 К-561-3 от 
24.07.2017 г., съобразно обективираната в което информация, разписана от Община 
Хасково, настоящият Участник, в качеството си на член на Обединение „КаСел“ ДЗЗД е 
изпълнил инженерингови дейности - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на много фамилните 
жилищни сгради на територията на Община Хасково по 19 обособени позиции, и по-
конкретно, по обособена позиция № 4 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на сграда с административен адрес гр. 
Хасково, ж.к. „Бадема“, бл.13“. 

В текстовото описание, съдържащо се в обсъждания документ е направено подробно 
описание на основните и съпътстващи енергоспестяващи дейности, изпълнени от „Капитол 
груп“ ЕООД, отделните периоди на проектиране, строителство и упражняване на авторски 
надзор, съответстващата им стойност и конкретните актове, с което е прието приключеното 
изпълнение. 

3.5. В изпълнение на изискванията, ясно и недвусмислено дадени му от Комисията в 
относимото за този Участник поле на Раздел I, т. 7 и т. 8 от указателната част на Протокол 
№1/14.08.2019 г., като приложение към своя нов, коригиран ЕЕДОП, Икономическият 
оператор е представил следните документи, касаещи предметния обхват на притежаваните 
от него Сертификати за: 1) внедрена и сертифицирана система за управление на качеството 
по Стандарт ISO 9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за 
управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, както следва: 

- Заверено копие на Сертификат № №451-1888 К/22.11.2016 за внедрена от 
Дружеството система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 с област на 
приложение: „Проектиране, строителство и ремонт на жилищни, промишлени и 
административни сгради, проектиране, строителство и ремонт на подземни съоръжения, 
проектиране, строителство, реконструкция и ремонтни дейности в областта на: високото 
строителство, прилежащата му инфраструктура, транспортна инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоражения, строежи от благоустройствената инфраструктура, 
хидротехническото строителство, строителни дейности по опазване на околната среда, 
проектиране и строителство на обекти от енергийна инфраструктура – разпределителни 
проводи, съоражения и устройства към тях в областта на електроснабдяването, 
топлоснабдяването и газоснабдяването“. Сертификатът е издаден от „Ай Кю Серт“ и е със 
срок на валидност до 21.11.2019 г. 

- Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Капитол груп“ ЕООД 
система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е с № 
EMS/17972/BG/R и период на валидност от 28.10.2017 г. до 27.10.2020 г. Същият е издаден 
от „Си Ес Би“ ЕООД (CSB Ltd.), със следния предметен обхват: „Строителство, 
реконструкция и ремонт на жилищни, промишлени и административни сгради и прилежаща 
инфраструктура. Изграждане и поддръжка на улици, площади и паркови алеи. Изграждане, 
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ремонт и реконструкция на ВиК мрежи и хидротехнически съоражения. Изграждане на 
строежи от енергийната инфраструктура“. 

 

4. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен от 
Дружеството - Подизпълнител, на когото Участникът предвижда да възложи осъществяване 
на част от дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта на изготвянето 
на работния проект и осъществяването на авторския надзор по време на строителството – 
„Сиар“ ЕООД. 

Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и 
информацията, отразени в представената от визираното Дружество, дало съгласието 
си да бъде Подизпълнител на „Капитол груп“ ЕООД нова декларация (ЕЕДОП), сочат, че 
въпросният ЕЕДОП е коректно попълнен в неговата цялост, респ. създава безспорна 
увереност, че посоченият Подизпълнител отговаря на съответните критерии за 
подбор, за доказването на които Участникът се позовава на неговия капацитет, 
както и че за него не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

Така установените обстоятелства обосновават мнение, че „Сиар“ ЕООД е 
спазило и отговаря на императивните изисквания на чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

 
5. В приложение към обсъдения в предходната точка ЕЕДОП на Подизпълнителя 

допълнително са представени и други документи, изискани му от Комисията като 
необходими и относими за доказване на отделни, декларирани от Икономическия оператор 
факти и обстоятелства, а именно: 

5.1. Заверено копие на Застрахователна полица №212219213000363 за сключена от 
„Сиар“ ЕООД задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството“, издадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД. 
Застрахованата от Дружеството и осъществявана от него професионална дейност е 
„проектант“, а валидността на самата застрахователна полица е до 18.09.2020 г. 

5.2. Заверени копия на девет броя валидни към датата на подаване на 
допълнителните документи Застрахователни полици за сключени задължителни 
застраховки „Професионална отговорност“, клауза „проектант“, титуляри по които са 
следните лица:  арх. Маруся Великова Бобева - Влахова, инж. Боян Дерибеев, инж. 
Кръстина Чолакова, инж. Юлия Тодорова, инж. Боян Младенов, инж. Галя Караджова, инж. 
Красимир Георгиев, инж. Радка Палазова и инж. Венцислав Стоянов. 

 
********************************************************************** 
 
Основавайки се на така извършените от нея на основание чл. 54, ал. 12 от 

ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените 
документи, представени допълнително от Участника и от Дружеството, 
декларирало съгласие да бъде негов Подизпълнител, Комисията обосновава следното 
заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 
новопредставения от Участника и ползвания от него Подизпълнител ЕЕДОП с 
изискванията на ЗОП и условията за участие, утвърдени от Възложителя за целите 
на настоящата процедура, касаещи комплектността и пълнотата на съдържанието 
на офертата, както и обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията 
за лично състояние и критериите за подбор, Комисията намира, че в представената 
от „Капитол груп“ ЕООД оферта (в тази ѝ част), няма липси, непълноти или 
несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в 
нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 
утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 
процедурата. 
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34. „ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД – представило допълнителни документи, с вх. № 

РМЛ17-ПП10-1-[403] от 23.10.2019 г. към първоначалната си оферта, подадена по 
обособена позиция №7 на настоящата обществена поръчка, заведена в деловодството 
на Възложителя с вх. № РМЛ19-ТД26-1383 от 18.07.2019 г. 

 
Изпълнявайки указанията на Комисията, обективирани в съставения от нея 

Протокол №1 по отношение на изискваните му допълнителни документи, 
Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, в което е отразено правеното от Икономическия оператор 

конкретизиране на всички съответно направени от него промени в отделни Раздели и Части 
от новопредставяните негов и за един от Партньорите в състава му ЕЕДОП, съобразявайки 
се с изискванията и указанията на Комисията, обективирани в съставения от нея предходен 
Протокол. 

 
2. Нов ЕЕДОП на Партньора „Профи арх“ ЕООД, попълнен по одобрения от  

Възложителя за целите на настоящето възлагане образец №1, подписан с универсален 
електронен подпис от задълженото за това лице и представен на електронен носител, в 
нередактируем формат. 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 
едно от декларативно отразените волеизявления на този от Партньорите, Комисията 
констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в информацията в 
първоначално представения ЕЕДОП на този Икономически оператор са отстранени, 
респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания 
документ няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

 
3. В приложение е представен и съответен нов ЕЕДОП от Участника – „Васбилд 

457“ ДЗЗД, извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и 
анализ на отразените в който факти и обстоятелства, обосновават следното нейно 
заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в Протокол №1 от 
14.08.2019 г. ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените 
от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за 
икономическо и финансово състояние и за технически и професионални способности 
като условия за допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, 
Икономическият оператор е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички 
пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него 
оферта. 

 
4. Стриктно и точно спазвайки дадените от Комисията идентични указания както на 

Партньора „Профи арх“ ЕООД, така и на самото Обединение – Участник, в допълнение е 
представено заверено копие на Удостоверение №32 от 15.07.2019 г. , издадено от ЗАД 
„Армеец“, в текста на което се съдържа удостоверяване на обстоятелството, че по 
сключената от „Профи арх“ ЕООД застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“ №0000837905 от 16.07.2019 г., валидна до 
15.07.2020 г., са застраховани и следните проектанти в трудовоправни взаимоотношения 
със застраховащото лице („Профи арх“ ЕООД), а именно: арх. Теодор Коларски, инж. Иван 
Бужев, инж. Огнян Аналиев, инж. Георги Иванов, инж. Стоян Попов, инж. Господин Динев, 
инж. Боян Бахнев, инж. Ваньо Бужев и инж. Димитър Аналиев.  

 
********************************************************************** 
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С оглед така направените установявания, помощният орган на Възложителя, 
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че от 
Участник „Васбилд 457“ ДЗЗД и съставляващите го Дружества – „Булстрой груп“ 
ЕООД, „Булстрой холд“ ЕООД и „Профи арх“ ЕООД, са представени Единни 
европейски документи за обществени поръчки, отразяващи пълното им съответствие 
с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към 
личното състояние, както и с минималните изисквания за годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и 
за технически и професионални способности като условия за допустимост по 
обособена позиция №7 на провежданата обществена поръчка. 

 
 
 
35. „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - представил допълнителни документи, с 

вх. № РМЛ17-ПП10-1-[423] от 24.10.2019 г. към оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1384 от 
18.07.2019 г., подадена за обособена позиция №5 от обхвата на настоящето възлагане 

 
В изпълнение на ясните и точни указания, дадени му от Комисията по реда и при 

условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, обективирани в съставения от нея Протокол №1 от 
14.08.2019 г. и касаещи установената липса на представен от Участника ЕЕДОП, водеща и 
до непълнота в изискуемата информация, релевантна за допустимостта му в процедурата, в 
законоустановения срок, регламентиран в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Икономическият 
оператор е представил следните документи: 

 

1. Придружително писмо, обективиращ направеното от Дружеството изброяване на 
представяните от него документи – както такива, изрично изискани му от настоящия 
помощен орган, така и представени в приложение документи, преценени от Участника като 
необходими и относими за доказване на отделни, декларирани от него факти и 
обстоятелства, а именно: 

 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен за „Евробау 
инженеринг“ ООД, представен на електронен носител, в нередактируем формат и цифрово 
подписан от задълженото за това лице, съобразно императивната разпоредба на чл. 40, ал. 
1, т. 3 от ППЗОП. 

Прегледа и анализа на фактите и обстоятелствата, обективирани в обсъждания 
ЕЕДОП, извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават 
следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 14.08.2019 г. 
недвусмислени и неподлежащи на тълкуване указания, едновременно с което, отговаряйки 
както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и на 
минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура, 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който се съдържа цялата изискуема от 
Възложителя и релевантна за настоящата процедура информация, касаеща липсата, 
спрямо него и представляващите го лица на основанията за отстраняване, както и 
съответствието на Дружеството с критериите за подбор, утвърдени за целите на 
настоящето възлагане. 

 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен от Дружеството - 
Подизпълнител, на когото Участникът предвижда да възложи осъществяване на част от 
дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта на изготвянето на 
работния инвестиционен проект и последващото упражняване на авторски надзор – 
„Редискавър“ ЕООД. 
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Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и 
информацията, отразени в представената от визираното Дружество, дало 
съгласието си да бъде Подизпълнител на „Евробау инженеринг“ ООД декларация, 
сочат, че въпросният ЕЕДОП е коректно попълнен в неговата цялост, респ. създава 
безспорна увереност, че посоченият Подизпълнител отговаря на съответните 
критерии за подбор, за доказването на които Участникът се позовава на неговия 
капацитет, както и че за него не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата.  

Така установените обстоятелства обосновават мнение, че „Редискавър“ ЕООД 
е спазило и отговаря на императивните изисквания на чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

 
4. На основание и в изпълнение на разпоредбата на чл. 66, ал. 1, изр. второ от ЗОП, 

като част от допълнително представените документи е приложена декларация (в оригинал), 
обективираща даваното от Управителя на „Редискавър“ ЕООД съгласие представляваното 
от него Дружество да участва като Подизпълнител на „Евробау инженеринг“ ООД, в 
хипотеза, че на същият този Икономически оператор бъде възложено изпълнението на 
дейностите, включени в обхвата на посочената обособена позиция на настоящата 
обществена поръчка. 

Обективирано е също така и волеизявление, според което дейностите, които 
Икономическият оператор ще изпълнява като Подизпълнител са тези по изготвяне на 
работния проект и осъществяване на авторски надзор, които дейности са определени на 2% 
от общия обем на дейностите от обхвата на обществената поръчка. 

Декларирана е и запознатост на Дружеството с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от ЗОП. 
 
********************************************************************** 
 

С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от всеки от Икономическите оператори (Участник и 
ползвания от него Подизпълнител) в новопредставените от тях ЕЕДОП, относими 
към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, 
включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания 
към личното състояние и съответствие с всички, одобрени от Възложителя за 
целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията счита, че в 
представената от „Евробоу инженеринг“ ООД оферта (в тази ѝ част), няма липси, 
непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 
фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя 
условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови 
изисквания за участие в процедурата. 

 
 
III. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по 

отношение съответствието на представените от Участниците документи, относими към 
личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на 
настоящата процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за 
установено следното: 

 

1. „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД – отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 
към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и 
професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№7. 
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2. „ЕЕ 201“ ДЗЗД  - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №3. 

 

3. ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№6. 

 

4. ДЗЗД „СТИНПРОЕКТ“ - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 
към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и 
професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№4. 

 
5. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД - не отговаря на утвърдени за целите на 

настоящето възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за 
технически и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани 
мотиви на Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и 
обективирани в съответното за Икономическия оператор поле на настоящия Протокол. 

 
6. „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД - не отговаря на утвърдени за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически 
и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани 
както в съответното за Дружеството поле на настоящия Протокол. 

 

7. „ПСГ“ АД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното 
състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №4. 

 
8. „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД - не отговаря на утвърдено за целите на 

настоящето възлагане минимално изискване за икономическо и финансово състояние, 
конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на което 
крайно заключение са детайлно разписани и обективирани в съответното за Икономическия 
оператор поле на настоящия Протокол. 
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9. „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№2. 

 

10. „СИТИ БИЛД СТУДИО“ ООД - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№6. 

 

11. ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ - не отговаря на утвърдени за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за 
технически и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани 
мотиви на Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и 
обективирани както в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган 
Протокол №1 от 14.08.2019 г., така и в съответното за Икономическия оператор поле на 
настоящия Протокол. 

 

12. ДЗЗД „МЛАДОСТ КОМФОРТ 2019“ - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№6. 

 

13. „Д&Д“ ООД – отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното 
състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №5. 

 

14. „ЕНЕРДЖИ РАСТЕР – МЛАДОСТ“ ДЗЗД - отговаря на одобрените от 
Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и 
техническите и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в 
настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап 
разглеждане по същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение 
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на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по 
обособена позиция №4. 

 

15. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД – отговаря на одобрените от 
Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и 
техническите и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в 
настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап 
разглеждане по същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение 
на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по 
обособена позиция №4. 

 
16. „БГ ЛЕНД КО“ АД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №6. 

 

17. „ТИМБИЛД“ ЕООД – не отговаря на едно от утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания за технически и професионални способности, 
конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на което 
крайно заключение са детайлно разписани и обективирани в съответното за Дружеството 
поле на настоящия Протокол. 

 

18. „КРАССТРОЙ“ ООД – отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №7. 

 

19. „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД – отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№3. 

 
20. „РАКОМ НТ“ ЕООД - не отговаря на утвърдени за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически 
и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани 
както в съответното за Дружеството поле на настоящия Протокол. 
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21. „ХИДРОСТРОЙ“ АД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №1. 

 

22. „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД - не отговаря на едно от утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, 
конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на което 
крайно заключение са детайлно разписани и обективирани в съответното за Дружеството 
поле на настоящия Протокол. 

 
23. „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД - не отговаря на утвърдени за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически 
и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани 
както в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 
от 14.08.2019 г., така и в съответното за Икономическия оператор поле на настоящия 
Протокол. 

 
24. „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД - отговаря на одобрените от Възложителя 

изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№6. 

 

25. „МОНОЛИТ - 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД - не отговаря на утвърдено за 
целите на настоящето възлагане минимално изискване за икономическо и финансово 
състояние, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на 
което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани в съответното за 
Икономическия оператор поле на настоящия Протокол. 

 
26. СДРУЖЕНИЕ „ИЗОГЛАС – ППМ МЛАДОСТ“ - отговаря на одобрените от 

Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и 
техническите и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в 
настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап 
разглеждане по същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение 
на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по 
обособена позиция №6. 

 

27. „ЖСП СТИЛ“ ООД - не отговаря на утвърдени за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически 
и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани 
както в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 
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от 14.08.2019 г., така и в съответното за Икономическия оператор поле на настоящия 
Протокол. 

 

28. ДЗЗД „УНИГРАФ“ - не отговаря на утвърдени за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически 
и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани в 
съответното за Икономическия оператор поле на настоящия Протокол. 

 

29. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД - не отговаря на едно от утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания за технически и професионални способности, 
конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на което 
крайно заключение са детайлно разписани и обективирани в съответното за Дружеството 
поле на настоящия Протокол. 

 

30. „СЕТАТЕХ“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №6. 

 

31. ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ – не отговаря на утвърдени за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически 
и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани в 
съответното за Икономическия оператор поле на настоящия Протокол. 

 

32. „РАДМИ 90“ ООД - не отговаря на едно от утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания за технически и професионални способности, 
конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на което 
крайно заключение са детайлно разписани и обективирани в съответното за Дружеството 
поле на настоящия Протокол. 

 

33. „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД – отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№4. 

 
34. „ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 

към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и 
професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
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включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№7. 

 

35. „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№5. 

 
*********************************************************************** 
 

III. Въз основа на така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и 
конкретните установявания, изводи и заключения, инкорпорирани в относимите към всеки 
отделен Участник текстове в съствения предходен Протокол №1 от 14.08.2019 г., 
Комисията: 

 
1.  Предлага да се отстранят от участие в процедурата, следните Участници:  
 
1.1. По обособена позиция №1: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Полигона“, бл. 7“: 

- ДЗЗД „УНИГРАФ“ - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 61, 
ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП,  

 
1.2. По обособена позиция №2: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 1“, бл. 52“: 

- ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от 
ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, б. „б“ и  т. 5 от ЗОП; 

- „ТИМБИЛД“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, във връзка 
с чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП,  

 
1.3. По обособена позиция №3: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 201“: 

- „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 
61, ал. 1, т. 2 от ЗОП,  

 
1.4. По обособена позиция №4: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 213“: 

- ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, във 
връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП; 

 
1.5. По обособена позиция №5: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 220А“: 

- „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, във 
връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“,  т. 5 и т. 11 от ЗОП, 
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- „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо 
от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП; 

 - „РАДМИ 90“ ООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, във връзка с 
чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП; 

 
1.6. По обособена позиция №6: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4“, бл. 451“: 

- „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, 
във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, 

- „РАКОМ НТ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, във връзка 
с чл. 61, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП; 

 - „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, във 
връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, б. „б“,  т. 5, т. 10 и т. 11 от ЗОП; 

- „ЖСП СТИЛ“ ООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“,  т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП. 

 
1.7. По обособена позиция №7: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4, бл. 457“: 

- „МОНОЛИТ - 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. 
първо от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП; 

- „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. 

 

2.  Допуска до разглеждане Техническите предложения на следните Участници, 
депозирали оферти за участие в процедурата, а именно:  

 
2.1. По обособена позиция №1: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Полигона“, бл. 7“: 

- „ХИДРОСТРОЙ“ АД. 
 

2.2. По обособена позиция №2: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 
упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 1“, бл. 52“: 

- „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД. 

 

2.3. По обособена позиция №3: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 
упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 201“: 

- „ЕЕ 201“ ДЗЗД, 

- „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД. 
 
2.4. По обособена позиция №4: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 213“: 

- ДЗЗД „СТИНПРОЕКТ“, 

- „ПСГ“ АД, 

- „ЕНЕРДЖИ РАСТЕР – МЛАДОСТ“ ДЗЗД, 
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- „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, 

- „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД. 
 
2.5. По обособена позиция №5: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 220А“: 

- „Д&Д“ ООД, 

- „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 
 
2.6. По обособена позиция №6: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4“, бл. 451“: 

- ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“, 

- „СИТИ БИЛД СТУДИО“ ООД, 

- ДЗЗД „МЛАДОСТ КОМФОРТ 2019“, 

- „БГ ЛЕНД КО“ АД, 

- „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД, 

- СДРУЖЕНИЕ „ИЗОГЛАС – ППМ МЛАДОСТ“, 

- „СЕТАТЕХ“ ЕООД. 
 
2.7. По обособена позиция №7: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4, бл. 457“: 

- „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД, 

- „КРАССТРОЙ“ ООД, 

- „ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД. 
 

 
 
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията без възражения и 

особени мнения. 

 
 
КОМИСИЯ: 
 
Председател: инж. Снежана Вълкадинова - ....................................................... 

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

Членове:       
 
1. Албена Цанова - ......................................................; 

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

 
2. арх. Михаил Праматаров – ...............................................; 

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

 
3. инж. Асен Страшимиров – ..............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 
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4. инж. Георги Стоянов – ........................................................; 
      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
5. Мария Недялкова - .....................................................; 

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

 
6. Ренета Кисова – ................................................ 

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

 


