
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

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

територията на Район Младост, Столична община“ по пет обособени позиции 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №2 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на процедура Публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Строително-

монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на 
територията на Район Младост, Столична община“ по пет обособени позиции, открита с 

Решение № РМЛ19-РД93-1 от 03.06.2019 г. на ВрИД Кмет на Район Младост  
 
 
Днес, 30.07.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 

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

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

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

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

Младост; 

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

3. Ваня Дилкова – главен счетоводител на Район Младост; 

4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 
Обстоятелството, че всички горепосочени редовни членове на Комисията присъстват 

на провежданото нейно закрито заседание, предпоставя наличието на кворум и мнозинство 
за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя. 
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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 10:30 часа, като запозна членовете ѝ със 
следните обстоятелства: 

 

I. Поради факта, че в рамките на публично оповестения в Обявлението за поръчка 
краен срок – 17:00 ч. на 24.06.2019 г. в Деловодството на Район Младост – СО не е 
депозирана нито една оферта за участие по обособена позиция №5 на провежданата 
обществена поръчка, имаща за предмет: „Частичен ремонт на покрива на сградата на 
189та ДГ „Сто усмивки“, находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто усмивки“ № 4, до бл. 
67“, с Решение № РМЛ19-РД93-3 от 27.06.2019 г., Възложителят е прекратил процедурата 
в частта ѝ на тази именно обособена позиция (№5), за приемане на което негово Решение се 
е основал на нормата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

Предвид посоченото, в обхвата на подлежащите на изпълнение действия от 
настоящия помощен орган, се включва осъществяването на преглед, оценка и класиране на 
офертите, подадени за участие по останалите четири обособени позиции от обхвата на 
възлаганата обществена поръчка. 

 

II. 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 
25.06.2019 г. и обективиращ констатациите на Комисията 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-
ите от чиито оферти Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно 
е дала указания за тяхното отстраняване/коригиране, последователно изброени по реда на 
първоначалното им постъпване, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. № и дата на подаване 

на допълнително 
представените документи 

Обособена 
позиция 

1. 
„СЕТАТЕХ“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Богдан“ № 5, ет. 5, ап. 7   
№ РМЛ19-ТД26-1379-[1] от 

29.07.2019 г. 
№2 

2. 
„БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД, 

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

№ РМЛ19-ТД26-1039-[16] 
от 26.07.2019 г. 

№2 

3. 
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, 

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

№ РМЛ19-ТД26-1039-[13] 
от 24.07.2019 г. 

№2 

4. 
„КОЗИРОГ – 95“ ЕООД,  

гр. Самоков, ул. „Христо Максимов“ №7 
№ РМЛ19-ТД26-1039-[14] 

от 25.07.2019 г. 
№4 

5. 
„БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД,  

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

№ РМЛ19-ТД26-1039-[18] 
от 29.07.2019 г. 

№3 

6. 

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД 

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

ап. 8 

№ РМЛ19-ТД26-1039-[15] 
от 25.07.2019 г. 

№1 

7. 
„БИЛДКОМ – БГ“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Акад. Борис Стефанов” 
№ РМЛ19-ТД26-1039-[20] 

от 29.07.2019 г. 
№4 
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№20, ет. 6, офис 13  

8. 
„ПРОПАРКЕТ“ ЕООД, 

Гр. София, ул. „Стоян Едрев“ №1А 
№ РМЛ19-ТД26-1039-[17] 

от 26.07.2019 г. 
№1 

9. 
„ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД,  

гр. София, ул. „Илиенско шосе“ №8  
№ РМЛ19-ТД26-1039-[19] 

от 29.07.2019 г. 
№4 

 

III. 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 не са представени 
допълнително изисканите им коригирани нови ЕЕДОП-и, 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. „КЛАС БОЙЧЕВ“ ЕООД, депозирало първоначално оферта за участие по 
обособена позиция №2 от обхвата на настоящата обществена поръчка, заведена в регистъра 
на обществените поръчки на Район Младост - СО с № РМЛ19-ТД26-1039(2) от 24.06.2019 г. 

и 

2. „ЯНКУЛОВСКИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, чиято оферта, заведена с вх. № 
РМЛ19-ТД26-1039(8) от 24.06.2019 г. е подадена за изпълнение на дейностите, включени в 
предметния обхват на обособена позиция №3 на обществената поръчка. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, всеки 
един от двамата, индивидуализирани по-горе Участници, е получил на 22.07.2019 г. 
изпратеният му, подписан с електронен подпис Протокол №1, съдържащ констатациите на 
Комисията, съответно – указанията ѝ към изисканите от него допълнителни документи, 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, 
съответният Участник е следвало да представи изисканите му допълнителни документи 
в срок не по-късно от 17:00 ч. на 29.07.2019 г. 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участници „КЛАС БОЙЧЕВ“ ЕООД и 
„ЯНКУЛОВСКИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД по същество следва да бъде счетена за 
неизпълнение на указанията на Комисията за отстраняване на установени от нея в 
ЕЕДОП-ите, представени от Икономическите оператори 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 съответното Дружеството, подадена за участие в 
настоящата процедура, в частта ѝ на: 

- обособена позиция №2, имаща за предмет „Подмяна на отоплителната 
инсталация на 82ро ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII - за училище, кв. 46, 
квартал „Горубляне“, Район Младост“ – важимо за „КЛАС БОЙЧЕВ“ ЕООД, респ. 

- обособена позиция №3, с предмет „Ремонт на покрива, отводняване и ремонт 
на тротоара около сградата на ДГ №17 „Мечо Пух”, находяща се в УПИ-ІІ, кв. 15, м. 
„Южна градска територия - 2ра част”, ж.к. „Младост 1“, Район Младост, гр. София“ 
-  относимо за „ЯНКУЛОВСКИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, 

едновременно с което и неотговаряща на поставени от Възложителя 
изисквания към личното състояние, критерии за подбор и предварително обявени от 
него условия по поръчката. 
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Предвид всички гореобсъдени 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 и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата гореиндивидуализираните двама Участници, които не са представили 
допълнително указаните им конкретни доказателства за съответствие с 
изискванията към личното състояние и за покриване на критериите за подбор в 
императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, на основание чл. 107, т. 
1, предл. първо и второ от ЗОП. 

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

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-и, 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 
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. „СЕТАТЕХ“ ЕООД - представил допълнителни документи, с вх. № РМЛ19-

ТД26-1379-[1] от 29.07.2019 г. към оферта, депозирана за участие с вх. № РМЛ19-ТД26-
1039(3) от 24.06.2019 г. от 24.06.2019 г. за обособена позиция №2 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1 от 25.06.2019 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 
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 приложения 
като част от първоначалната му оферта ЕЕДОП. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен посредством 
използване на информационна система еЕЕДОП, цифрово подписан и представен 
електронно, в 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 25.06.2019 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. 
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3. Като част от пакета допълнителни документи, представени за конкретизиране, 
допълване или доказване на данните и информацията в депозирания от него ЕЕДОП, са 
приложени и следните документи, 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 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. 
 

3.2. 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 
Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата. 

 

 
 
2. „БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД - подал първоначална оферта с вх. № РМЛ19-

ТД26-1039(4) от 24.06.2019 г., подадена за обособена позиция №2 от обхвата на 
обществената поръчка и допълнителни документи към нея с вх. № РМЛ19-ТД26-1039-
[16] от 26.07.2019 г. 

 
Изпълнявайки указанията на Комисията, разписани по отношение на 

изискваните му допълнителни данни и информация, в съставения от нея Протокол 
№1/25.06.2019 г., 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.  

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 
утвърдения от Възложителя образец №1, цифрово подписан от задълженото за това лице по 
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смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП и представен в 
нередактируем формат. 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на 
данните и информацията, отразени от Икономическия оператор 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, са отстранени, респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания документ 
няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 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 посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 
офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 
изискванията към личното състояние и съответствието с всички, одобрени от 
Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 
намира, че в представената от „Булстрой холд“ ЕООД 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. „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД – представил оферта с вх. № РМЛ19-

ТД26-1039(5) от 24.06.2019 г., депозирана за участие по обособена позиция №2 на 
провежданата процедура и допълнителни документи, заведени с вх. № РМЛ19-ТД26-
1039-[13] от 24.07.2019 г.   

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

Протокол №1 от 25.06.2019 г.,  Участникът е представил: 
 
1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направеното от Участника 

подробно описание на данните и информацията, които сочи, че е обективирал в относимите 
и релевантни Части и Раздели на новопредставяния негов нов ЕЕДОП, отговарящи на 
указанията, дадени му от Комисията, в съответствие с одобрените и влезли в сила 
минимални изисквания на Възложителя. 

  

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен посредством 
използване на информационна система еЕЕДОП, цифрово подписан и представен 
електронно, в нередактируем формат.  

Прегледа и анализа на отразените факти и обстоятелства в този от 
новопредставените документи (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 25.06.2019 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 
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са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от него оферта. 

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

данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 
офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 
изискванията към личното състояние и съответствието с всички, одобрени от 
Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 
намира, че в представената от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД 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. 

 

 
 
4. „КОЗИРОГ – 95“ ЕООД – подал първоначална оферта с вх. № № РМЛ19-ТД26-

1039(6) от 24.06.2019 г. за участие по обособена позиция №4 и допълнителни 
документи към нея с вх. № РМЛ19-ТД26-1039-[14] от 25.07.2019 г. 

 
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 25.06.2019 г., Участникът е 
представил следните документи: 

 
1. Придружително писмо, съдържащо посочване, че Икономическият оператор 

представя допълнително изискания му ЕЕДОП. 
 
2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен посредством 

използване на информационна система еЕЕДОП, цифрово подписан и представен 
електронно, в нередактируем формат.  

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 минимални изисквания за технически  и професионалани способности, 
задължителността за спазването на които е изрично подчертана от Комисията в 
съставения от нея предходен Протокол №1 и които несъответствия по същество са 
разгледани по-долу. 

 
2.1. В отговор на указанието, дадено му от Комисията в т. 1 от диспозитивната част 

на предходносъставения неин Протокол, Икономическият оператор е вписал в първото поле 
на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, данни и информация, съобразно които Дружеството е 
вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 
I-ва (първа) група, IV-та (четвърта) категория. Направена е и декларация, че срока на 
валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението е до 30.09.2019 г. 

Отново не е индивидуализиран уникалния идентификационен номер на визираното 
Удостоверение. 

С аргумент от разпоредбата на чл. 67, ал. 8 от ЗОП, отчитайки факта, че 
информацията, съдържаща се в Централния професионален регистър на строителя е 
публично оповестена и достъпна, Комисията, ползвайки се и от правомощията, 
предоставяни ѝ с нормата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, извърши проверка на данните, 
касаещи регистрацията на „Козирог-95“ ЕООД в ЦПРС 
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(https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=9806), в резултат от която установи 
следното: 

Дружеството действително е регистрирано в ЦПРС, което обстоятелство е 
удостоверимо с издадено на „Козирог – 95“ ЕООД Удостоверение № I – 019323 за 
изпълнение на строежи от Iва група, от IIIта до Vта категория. 

Отчитайки така установените от нея факти и независимо от допуснатия от 
Участника пропуск да посочи уникалния идентификационен номер на притежаваното 
от него Удостоверение за вписване в ЦПРС и въпреки факта на грешно 
конкретизиране на категорията строежи, за изпълнението на които е регистриран, 
Комисията счита, че с установената от нея информация се доказва съответствието 
на „Козирог – 95“ ЕООД с минималното изискване за годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност, утвърдено като критерий за подбор за 
целите на настоящата процедура и разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  
поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 от Указанията за участие. 

 
2.2. На основание направеното от нея установяване, че в представения в 

първоначалната му оферта ЕЕДОП, Участникът не е вписал дори и минимална информация 
досежно: уникалния номер на притежавана от него застрахователна полица за 
сключена застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и качеството, в което е застраховал 
своята професионална отговорност – проектант, или строител, или Консултант, или 
лице, упражняващо строителен надзор, както и че е направил позоваване на невалиден, 
изтекъл на 15.03.2019 г. документ, Комисията, ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, изиска от „Козирог – 95“ ЕООД да представи 
доказателство/а, от което/които да е видно, че притежава валидна задължителна 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ в качеството му 
на строител. 

Въпреки така ясно даденото му указание, Икономическият оператор 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 с покритие 200 000 
лв., издадена от застрахователна компания „Уника“, покриваща отговорността му 
като „строител“. Посочен е номер на застрахователна полица, за която се твърди, че 
е валидна до 15.03.2020 г. 

Валиден, релевантен официален удостоверителен документ или друго 
доказателство, посредством което да се удостоверява достоверността на така 
декларираните от него данни, Участникът 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 ЗК „Уника – България“ (www.uniqa.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 Участника информация, описана по-
горе. 

Предвид посоченото, настоящият помощен орган счита, че допуснатото от 
страна на Участника 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 



9 
 

икономическо и финансово състояние като един от одобрените от него критерии за 
подбор, е с елемент на същественост, която препятства възможността същият 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. 

 
2.3. На основание извършените от нея преглед, съпоставка и анализ на 

декларираните от Икономическия оператор факти и обстоятелства в представяния с 
първоначалната му оферта ЕЕДОП, относими към изпълнените от него строителни 
интервенции, определяни като „сходни“ с предмета на възлагане по обособена позиция №4, 
Комисията, излагайки в предходния свой Протокол аргументирани доводи в подкрепа на 
своите изводи, обоснова заключение, според което от страна на „Козирог - 95“ ЕООД не е 
доказано съответствие с едно от минималните изисквания за технически и професионални 
способности, одобрено от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие.  

Обстоятелствата, предпоставили този извод на настоящия помощен орган се 
изразяват в направеното от него установяване по отношение на това, че строително-
монтажните/строително-ремонтните работи от обхвата на три от общо четирите посочени 
като изпълнени от Дружеството конкретно индивидуализирани и подробно разгледани в 
Протокол №1 обекта, които са: (1) „Извършване на ремонтни и строително-монтажни 
работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, 
София, бул. „Дондуков“ № 1, ул. „Сердика“ № 6-8 и ул. „Йоаким Кърчовски“ № 1“; (2) 
„Рехабилитация на три едноетажни сгради (хидрофорни помещения) за използване като 
офиси“ и (3) „Смяна на покривна хидроизолация на спецводоочистка и санитарно-битов 
блок от спецкорпус -3 - „АЕЦ – Козлодуй“ ЕАД“ не могат да бъдат определени като 
„сходни“ с предмета на обособена позиция №4, съобразно дефиницията за сходност, 
разписана от Възложителя в цитираните в предходния абзац отделни части от 
Документацията по процедурата, а именно: изпълнение на СМР/СРР – основен и/или текущ 
ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение. 

Колкото до единственият обект, който по характера си попада в обхвата на 
горепосочената дефиниция и е обществена сграда с образователно предназначение, 
Комисията установи, че от страна на Участника е пропусната информация, касаеща 
конкретния акт – било то Констативен акт за установяване на годността за приемането 
на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя. 

Основавайки се на направените от нея констатации и обоснованите при анализа им 
заключения, Комисията предостави на Участника две алтернативни възможности, 
относими към обсъдените по-горе три, непопадащи в дефиницията за „сходност“ 
обекта,  а именно: 

(1) в хипотеза, че не споделя и не е съгласен с изведеното заключение на 
Комисията, съответно, поддържа и твърди действително наличие на съответствие на 
офертата му с утвърдения критерий за подбор, допълнително да представи безспорни 
доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че 
изпълнените от него строителни интервенции обхващат именно: основен и/или текущ 
ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение; 
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(2) в случай, че е съгласен с констатациите на Комисията за липса на представени 
в обсъждания негов ЕЕДОП данни за изпълнени СМР/СРР на обществени сгради от 
социалната инфраструктура с образователно предназначение - да посочи други обекти, 
които попадат в изискуемия обхват на цитираната дефиниция за „сходност“ в пълния 
обем на включените в нея изисквания, разписани в цитираните части от Обявлението и 
Указанията за участие. 

Що се касае до последния, релевантен обект, указа на Участника, че с цел яснота, 
конкретика и доказване на пълно съответствие с изведената от Възложителя дефиниция за 
„сходност“ на декларираните от него данни, досежно строителните дейности, които е 
изпълнил в обхвата на посочения договор №1, касаещ Обединено детско заведение № 151, 
находящо се в гр. София, ул. „Мърфи“ № 1, както и за безспорност при доказване на 
съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални способности, 
при вписване на информацията в идентичното поле на новопредставяния негов ЕЕДОП, да 
направи ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с 
който е установена годността за приемането му, в хипотеза, че продължава да основава 
на този именно обект съответствието си с конкретно обсъжданото минимално 
изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 

Едновременно, и в допълнение на всички тези дадени му указания, Комисията 
обърна внимание на Дружеството, че посредством новопредставяните от него данни, 
информация и доказателствени документи, следва по ясен и недвусмислен начин да бъде 
доказано, че „Козирог - 95“ ЕООД е изпълнило през референтния за настоящата процедура 
период поне 2 (две) строителни дейности, които следва да са за изпълнение на една или 
повече от следните СМР/СРР: основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или 
преустройство и/или основно обновяване на обществени сгради от социалната 
инфраструктура с образователно предназначение. 

 

В отговор на така дадените му указания, Икономическият оператор е вписал в 
първото поле на Част IV, Раздел „В“ от новопредставения негов ЕЕДОП данни и 
информация за 8 (осем) нови, сочени за изпълнени от него договора, индивидуализирани 
посредством техния обект, Възложител, стойност и период на изпълнение. 

1. Основавайки се на предметния обхват на шест от визираните обекти, а именно:  

(1) „Ремонт на покрития в Лабораторен ремонтен комплекс М 120 в блок мръсни 
работилници на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД; 

(2) „Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от 
жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, София, бул. „Дондуков“ № 
1, ул. „Сердика“ № 6-8“ и ул. „Йоаким Кърчовски“ № 1“; 

(3) „Подмяна на хидроизолация на покрива на сграда „Лабораторен корпус ЦУА“ 
на „АЕЦ – Козлодуй“ ЕАД“; 

(4) „Смяна на покривна хидроизолация на Спецводоочистка и Санитарно-битов 
блок от Спецкорпус-3 - „АЕЦ – Козлодуй“ЕАД“; 

(5) „Полагане на нова хидроизолация на сградата на ХОГ - „АЕЦ – Козлодуй“ ЕАД“ 
и 

(6) „Ремонт хидроизолация по покрив на сграда Магазин 1, отдел Протокол, офис 
банка Алианц“ към „АЕЦ – Козлодуй“ЕАД“, 

Комисията счита, че същите отново не могат да бъдат квалифицирани като 
„сходни“ с предмета на настоящата обществена поръчка в частта ѝ по обособена 
позиция №4, по причина на това, че по вид не са обществени сгради с образователно 
предназначение. 

Нещо повече, видно от направеното по-горе изброяване на обектите, на които 
Дружеството отново се опитва да основе съответствието си с минималното 
изискване за конкретно изпълнени „сходни“ строежи, вторият и четвъртият от тях 
са напълно идентични с тези, посочени и в първоначалния ЕЕДОП на Участника, по 
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отношение на които Комисията, обосновавайки мнение, че не са сходни, изиска от 
„Козирог-95“ ЕООД да представи безспорни доказателства, издадени от трети лица, 
удостоверяващи по безусловен начин, че изпълнените от него строителни интервенции 
обхващат именно: основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство 
и/или основно обновяване на обществени сгради от социалната инфраструктура с 
образователно предназначение. 

Въпросните, изискани на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП релевантни 
доказателства, издадени от независими, безпристрастни към спечелването на 
настоящата поръчка лица, не са представени като част от пакета допълнителни 
документи, депозиран от Участника, което негово конклудентно действие, 
Комисията приема за признаване на изведеното от нея заключение за „несходност“ на 
въпросните обекти с предмета на възлаганата понастоящем обществена поръчка. 

  
2. По отношение на първият от останалите два обекта, отговарящи на изискването на 

Възложителя да са с образователно предназначение, който е и единствения „сходен“ от 
първоначално посочените от Дружеството строежи, а именно: „Ремонт на детска градина, 
полагане на топлинна изолация на фасада и покрив, частична подмяна дограма, ел. 
инсталация на ОДЗ № 151, ул. „Мърфи“ № 1“, в обсъждания нов негов ЕЕДОП, 
Участникът е декларирал, че е изпълнил посочените дейности на обекта по възлагане от 
Район Оборище – СО с Договор №РД-15-4/01.07.2015 г., в периода от 01.07.2015 г. до 
01.02.2016 г. 

Декларирал е, че разполага с Удостоверение за добро изпълнение с изх. № РО617-
ТД26-83, без яснота за годината на издаване на документа.  

Така визираният документ не е представен от Дружеството. 

Други данни, досежно конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг 
документ, с който е установена годността за приемането на обекта, в какъвто 
смисъл са ясно дадените на Участника указания в т. 3 от Протокол №1 на настоящия 
помощен орган, отоново не са вписани в релевантното за тази информация поле на 
обсъждания ЕЕДОП. 

Въпреки тази поредна 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 Профила на купувача на Район Оборище, в резултат от която 
установи следното: 

В обособената на Профила на купувача на Район Оборище – СО преписка по 
преведена от Възложителя обществена поръчка – Публична покана по Глава 8А от 
ЗОП (отм.), имаща за предмет „Програма за изпълнение на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност на обекти от образователната инфраструктура през 2015 
г. – сградата на ОДЗ 151, ул. „Мърфи“ №1, СО район „Оборище”, освен 
Документацията по самата обществена поръчка, е публикуван единствено Протокол 
от работата на Комисията, имащ за правно основание чл. 101 „г“, ал. 4 от ЗОП 
(отм.). От съдържанието на въпросния протокол е видно, че „Козирог – 95“ ЕООД е 
класиран на първо място, като Комисията е предложила на Възложителя  да сключи 
договор за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с това именно 
Дружество.  

Други данни, от които да е видно, че Възложителят е приел така направеното 
предложение на Комисията, че е сключил договор с „Козирог – 95“ ЕООД и преди 
всичко – че този договор е изпълнен и обекта е приет и въведен в експлоатация, не са 
публично оповестени и достъпни за запознаване от страна на Комисията, нито на 
Профила на купувача на Район Оборище, нито в Регистъра на обществените поръчки, 
поддържан от АОП. 
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На основание гореизложеното, Комисията счита, че от страна на Участника 
отново не е доказано, а и от извършените от нея на самостоятелно основание 
проверки не се установяват достатъчно убедителни данни и доказателствени 
документи, сочещи, че този от посочените от него обекти, може да се приеме за 
„изпълнен“, което обстоятелство предпоставя заключението, че от страна на 
„Козирог – 95“ ЕООД не е изпълнено изискването, утвърдено от Възложителя 
(неоспорено, влязло в сила и задължително за спазване и изпълнение) в третата 
забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, че за 
целите на доказване съответствие с обсъжданото минимално изискване за 
технически и професионални способности, „дейностите (строителството), ще се 
считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ 
е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - 
обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя“. 

 
3. Що се касае до втория обект, който Комисията намира за съответен на 

изискването да е сграда от социалната инфраструктура с образователно предназначение, 
представен от Икономическия оператор като „Хидроизолация и подмяна на алуминиева 
дограма, към стара част – частично СОУ „Христо Ботев“, в релевантното поле на 
новопредставяния ЕЕДОП са вписани следните данни и информация: 

„Изпълнено строителство, със съответните нормативни изисквания. Място на 
изпълнение: гр. Козлодуй,. Извършени са следните видове дейности: изпълнени - демонтаж 
на стара хидроизолация, почистване, измитане и подготовка на покрив, полагане на грунд, 
полагане на два пласта хидроизолационна мембра без и с посипка, първи пласт 3,5 кг./м2 и 
4,0 кг/м2 , подмяна на дограма с PVC обръщане и боядисване на засегнати места от 
демонтажа на дограмата и др. 

Сума: 59 940,92 лв. 

Начална дата: 04.07.2018 г. 

Крайна дата: 09.07.2018 г. 
Възложител: СОУ „Хр. Ботев“, с Дог. от 04.07.2018 г., Дата на започване 

09.07.2018 г. на приключване: 14.08.2018 г. констатирано с приемо – предавателен 
протокол“. 

Доказателствени документи, удостоверяващи верността на така 
декларираните данни, включително и въпросния приемо-предавателен протокол, не са 
представени в приложение на обсъждания ЕЕДОП. 

Обсъждайки така посочените от Икономическия оператор данни, Комисията 
констатира видното несъответствие в декларираните от него начало и край на 
изпълнение на строителството, изразяващо се в следното: 

- като начало на изпълнение на обекта веднъж е посочена дата 04.07.2018 г., а 
след това – 09.07.2018 г. 

- въпросната дата 09.07.2018 г., сочена като край на строителството, след 
това е декларирана като негов начален момент, докато денят за завършване на 
изпълнението е фиксиран на 14.08.2018 г. 

Имайки предвид тази неяснота, досежно едни от основните елементи на 
изпълнението и най-вече – този, касаещ датата на приключване на строителните 
интервенции и приемането им от Възложителя и която дата е именно определяща за 
определяне на обекта като „изпълнен“ (което изискване е видно недоказано от 
Участника), Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с нормата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, извърши проверка в относимите публични регистри, от евентуално 
наличната в които информация би могла да почерпи данни за достоверността на 
направените от Участника волеизявления. 
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Първата, извършена от страна на Комисията проверка бе на публично 
оповестената информация по партидата на Възложителя -  СУ „Хр. Ботев“, гр. 
Козлодуй в Регистъра на обществените поръчки (РОП), поддържан от Агенция по 
обществените поръчки. 

В резултат от тази си проверка, настоящият помощен орган установи, че 
посоченият Възложител: 

- не е обявявал нито процедури за възлагане на обществени поръчки, 
 

 
 

нито е оповестявал Обяви за провеждани такива,  
 

 
 

както и че няма нито един сключен договор за възлагане на обществена поръчка. 
 

 
 

Аналогични са и резултатите от извършената от Комисията проверка на 
данните, оповестени на Профила на купувача на СУ „Хр. Ботев“, гр. Козлодуй. 

Видно от информацията във визирания „Профил“, Възложителят не е 
провеждал никакви процедури за възлагане на обществени поръчки,  
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не е публикувал Обяви за събиране на оферти, 
 

 
 
нито пък е сключвал какъвто и да било договор за възлагане на обществена 

поръчка.  
 

 
 

Основавайки се на лично извършените от нея проверки, досежно налични данни, 
относими към и способстващи за доказване изпълнението на визираните от „Козирог 
– 95“ ЕООД строителни интервенции, определяни от него като „хидроизолация и 
подмяна на алуминиева дограма, към стара част – частично СОУ „Христо Ботев“, 
Комисията счита, че липсва каквато и да информация, публикувана, оповестена или 
създадена от трето, различно от Участника лице, която да бъде кредитирана като 
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обективна, достоверна и безпристрастна, с цел приемане без съмнения и резерви, че 
въпросния обект не само, че действително е изпълнен от това именно Дружество, но 
и че е приет от Възложителя и е въведен от експлоатация. 

 

Логично следствие от липсата на търсените от Комисията информация и 
доказателствени данни (тежестта за представянето на които лежи основно и преди 
всичко върху Участника) е и обосновавания от нея краен извод, че от страна на 
„Козирог – 95“ ЕООД не е доказано съответствие с едно от минималните изисквания 
за технически и професионелни способности, утвърдено от Възложителя в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1 от Обявлението за  поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, а именно: през 
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 
2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на обособена 
позиция №4, за изпълнението на която участва, а именно: „СМР/СРР – основен и/или 
текущ ремонт и/или реконструкция и/или преустройство и/или основно обновяване на 
обществени сгради от социалната инфраструктура с образователно предназначение, 
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 било абсолютно задължително за спазване от 
страна на Икономическия оператор. 

 

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 „Козирог - 95“ ЕООД от участие в процедурата на 
основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ 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, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, 
спрямо останалите, коректни Участници.  

 

 
 
5. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД - представил допълнителни документи, с 

вх. № РМЛ19-ТД26-1039-[18] от 29.07.2019 г. към първоначалната си оферта, заведена с 
вх. № РМЛ19-ТД26-1039(7) от 24.06.2019 г. за обособена позиция №3 на обществената 
поръчка 

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

Протокол №1/25.06.2019 г. по отношение на изискваните му допълнителни документи, 
Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Икономическия оператор 

посочване на представения 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 Комисията с цел удостоверяване верността на конкретно 
декларирани от Дружеството обстоятелства. 
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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 и 
представен електронно, в нередактируем формат. 

След извършен задълбочен и детайлен анализ на данните, декларирани в 
обсъждания ЕЕДОП, Комисията намира, че всички установени от нея и отразени в 
Протокол №1 липси или непълноти в информацията и/или несъответствия с 
критериите за подбор в първоначално представения от Икономическия оператор 
ЕЕДОП са отстранени, респ. коригирани.  

 

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 Удостоверение за добро изпълнение, издадено под №5300-
491 от 10.05.2019 г., в текста на което е обективирано правеното от автора му – Кметът на 
Община Ботевград удостоверяване, според което „Билд инженеринг 77“ ЕООД е изпълнило 
строително – монтажни работи, изразяващи се в реконструкция и ремонт на ДЯ „Здравец“, 
гр. Ботевград. 

В текста на обсъждания документ е направено подробно и детайлно описание на 
конкретните, изпълнени от Дужеството дейности, периода на изпълнение на 
строителството, съответната, заплатена за осъществяването им стойност и източника на 
финансиране. 

При направен от страна на Комисията съпоставителен анализ между така обсъдените 
данни, обективирани в разглежданото Удостоверение и информацията, разписана от 
Участника в полето на т. 1а) от Раздел „В“ в Част IV на представения от него нов ЕЕДОП, 
беше установено пълно съответствие на отразените в двата документа факти и 
обстоятелства.  

В допълнение, в посоченото, релевантно поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор, 
съобразявайки и спазвайки дадените му от Комисията указания е конкретизирал и акта, с 
който изпълненият от него обект е приет като годен за ползване. 

 

3.2. Заверено копие на Удостоверение, издадено от Ректора на ВТУ „Тодор 
Каблешков“, в което е отразено даваното от издателя му уверение досежно това, че в 
периода от м. януари до м. ноември 2016 г., „Билд инженеринг 77“ ЕООД е изпълнило два 
договора, първият от които имащ за предмет „Неотложни частични покривни ремонтни 
работи на 1 072 кв.м. от сградата на Учебен корпус №5 на ВТУ „Т. Каблешков“, а вторият 
от тях, включващ дейности по авариен ремонт на покрива на Учебен корпус 5 – север на 
ВТУ. 

По отношение на всеки един от посочените два договора, издателят на 
Удостоверението е конкретизирал: видовете, изпълнени от Икономическия оператор 
строителни интервенции, тяхната стойност и разгърнатата застроена площ на обекта, 
предмет на строителните дейности, които данни и информация коренспондират в тяхната 
цялост на тези, декларирани и от Участника в представения от него в срока по чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП нов ЕЕДОП. 

Освен посоченото, в изпълнение на ясно дадените му от Комисията указания и 
едновременно с декларирането на фактите и обстоятелствата, относими към изпълнените от 
него два гореописани обекта, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 1а) на 
новопредставения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил и описание на 
съответния акт, с който е установена годността за приемане на всеки от двата обекта. 

 

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 
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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 „Билд инженеринг 77“ ЕООД 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. 

 

 
 
6. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД – представил първоначална оферта с вх. 

№ РМЛ19-ТД26-1039(9) от 24.06.2019 г. за участие по обособена позиция №1 и 
допълнителни документи към нея, заведени под № РМЛ19-ТД26-1039-[15] от 25.07.2019 
г. 

Изпълнявайки дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея 
в Протокол №1, с дата на започването му от 25.06.2019 г.,  Участникът е представил 
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-и от двамата Партньори и от 
Обединението – Участник в процедурата. 

Едновременно с подробно направеното изброяване на всички допълнително 
представяни документи (както такива, изискани му от Комисията, така и други, приложени 
по лична преценка и усмотрение на самия Участник, целейки с тях удостоверяване 
достоверността на декларираните от същия конкретни обстоятелства в новопредставените 
от него и отделните Партньори в състава му ЕЕДОП-и), в обсъжданото придружително 
писмо са обективирани и подробни пояснения досежно начина на попълване на отделните, 
представяни коригирани ЕЕДОП-и, както и разяснения, досежно конкретните факти, 
имащи значение за декларираното и в пръвоначалната аналогична декларация на 
„Монолитно строителство“ ЕООД обстоятелство на установени, но процесни понастоящем 
задължения на Дружеството за данъци и социалноосигурителни вноски. 

Конкретно направените от Икономическия оператор подробни и детайлни пояснения 
са представени по следния начин: 

„Към 24.07.2019 г. „Монолитно строителство“ ЕООД има задължения в размер на 
813 688,54 лева. От тази сума безспорните задължения към НАП са в размер на 19 230,14 
лева –разликата между общата сума и тази, която се обжалва.  

Безспорните задължения към НАП съгласно приложеното Удостоверение за 
наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК са 19 223,16 лв. 
към 10.07.2019 г. 

Останалата сума в размер на 794 458,40 лева е главница и лихва от извършена 
ревизия, приключила с Ревизионен акт № 2141206292/28.12.2012 г. Актът е обжалван пред 
Административен съд гр. София, административно дело № 9149/2013 г., образувано по 
жалба на „Монолитно строителство“ ЕООД срещу РА № 2141206292/28.12.2012 г., 
издаден от Христо Б. Марков, гл. инспектор по приходите и ръководител екип при ТД на 
НАП – София, в потвърдената с Решение № 1442/19.08.2013 г. на Директора на Дирекция 
„Обжалване и управление на изпълнението“ (ДОУИ) - София при ЦУ на НАП част. 

Горецитираният акт не е влязъл в сила и сумите не са дължими. 

Общо задълженията за данъци са 805 704,55 лева, от които: 794 458,40 лева - 
обжалваната сума по ревизионния акт, която е само за данъци по Справка за 



18 
 

задълженията към дата 24.07.2019 г. (Приложение 1), 11 246,15 лева безспорно дължими 
данъци, съгласно Справка за задълженията към дата 24.07.2019 г. (Приложение 1).  

Това са всички суми за Корпоративен данък от нефинансови предприятия, Данък 
върху доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения, ДОО, Данък върху 
добавената стойност от сделки в страната, Данък върху доходите на ФЛ - свободни 
професии, граждански договори и др. 

Обжалваните данъци в размер на 794 458,40 лева са по ревизионен акт от дата 
28.12.2012 г. – актът не е с окончателен и обвързващ характер.  

11 246,15 лева безспорно дължими данъци не са констатирани със съдебно решение 
или с административен акт. Те са на основание месечни декларации и имат много дати. 

Това са всички суми за Универсален пенсионен фонд и Здравно осигуряване. 
Задълженията за социалноосигурителни вноски са 7 983,99 лева, видно от Справка за 
задълженията към дата 24.07.2019 г. (Приложение 1). (По Удостоверението по чл. 87 от 
ДОПК сумата би била 7957,31 лева). 

Те не са констатирани със съдебно решение или с административен акт, а са на 
основание месечни декларации и имат много дати.  

Безспорните ни задължения към НАП в размер на 19 230,14 лева са присъединени 
към изпълнителното дело, в което влиза и ревизионният акт и същите не могат да бъдат 
платени отделно, въпреки нашето желание, защото всички внесени суми погасяват 
предварителното обезпечение на обжалвания акт. Това, че са присъединени към 
изпълнителното дело, в което влиза и ревизионният акт можете да видите както в 
електронната Справка за задълженията към дата 24.07.2019 г., така и в нотариално 
завереното Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК – в първата колона „№ и година на 
изпълнително дело“ – 22150002861/2015 – едно и също е и за тези, които се обжалват, и 
за безспорните задължения. За това, че не можем да платим безспорните задължения 
отделно от обжалваните задължения, не е в нашата компетентност да Ви представим 
някакъв документ.  

Съгласно правилата на НАП, сумите които бихме внесли, биха отишли за 
предварително обезпечение на най-старите задължения – именно тези, които се 
обжалват. Т.е., ако сега внесем някаква сума и извадим Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от 
ДОПК, отново ще излезе, че дължим около 19 230 лв., а в електронната справка ще 
намалее сумата на най-старите обжалвани задължения“. 

В допълнение е обърнато внимание на обстоятелството, че гореизложените 
разяснения са основани на направените от Дружеството консултации с конкретно посочено 
физическо лице, заемащо длъжност „старши публичен изпълнител“ в отдел „Публични 
вземания“, Дирекция „Събиране“, ТД на НАП - София. Представени са и данни за контакт с 
лицето. 

 Допълнително е посочено, че оборотът на „Монолитно строителство“ ЕООД за 
предходната приключила финансова година е в размер на 3 626 000 лв., като в заключение е 
обективирано виждането на представителя на Участника, че няма основания за 
отстраняване на Дружеството, по причина на това, че част от задълженията са по акт, който 
не е влязъл в сила, а друга част, в размер на 19 230,14 лв., попада в изключенията на чл. 54, 
ал. 5 от ЗОП. 

 

2. Документ, наименован „Декларация относно задълженията за данъци и 
социалноосигурителни вноски на „Монолитно строителство“ ЕООД“, в текстовото 
съдържание на която дословно е инкорпорирана горецитираната част от обсъденото 
придружително писмо. 

 

3. Заверено копие на Справка за задълженията на „Монолитно строителство“ ЕООД 
към 24.07.2019 г. – електронно извлечение от партидата на Дружеството в НАП, в която се 
съдържа подробна разбивка на дължимите от него суми за данъци и социалноосигурителни 
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вноски, от отразените в която данни е видно, че към тази дата неплатените, но оспорвани от 
Дружеството публични задължения са в размер на 813 688,54 лв. 

 

4. Нотариално заверено копие на Удостоверение № 220201900174927, издадено на 
10.07.2019 г. от ТД на НАП – София, с правно основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, от 
удостоверителните данни в което е видно, че към датата на издаване на документа, 
„Монолитно строителство“ ЕООД има задължения в размер на 19 223,16 лв.  

В съдържащата се в текста на документа таблица е направена подробна разбивка на 
вида задължение, неговия размер (главница и лихва), като по отношение на всяко отделно е 
направено уточнение, че същото е обект на изпълнително дело № 22150002861/2015 г. 

 

5. Заверено копие на отчета за приходите и разходите на „Монолитно строителство“ 
ЕООД за 2018 г., от което е видно, че реализираният от Дружеството оборот за тази 
финансова година е в размер на 3 626 000 лв. 

 

6. Нов ЕЕДОП, представен за „Монолитно строителство“ ЕООД – Партньор в ДЗЗД 
„Консорциум Техноком“ ДЗЗД, 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 липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 
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. 

Стриктно изпълнявайки дадените му от Комисията указания, този от 
Партньорите, съобразявайки факта на действително наличие спрямо него на 
дължимост на конкретно посочените и в придружителното му писмо и в 
декларацията на Управителя на Дружеството суми за социалноосигурителни вноски, 
е направил коректно отбелязване на отговор „да“ на съдържащия се в ЕЕДОП въпрос 
„Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме 
обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, 
включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?“. 

В контекста на изложеното, обсъждайки всички гореизложени факти, 
обстоятелства, подробни и детайлни разяснения на Икономическия оператор, 
цитирани по-горе, едновременно с което, преценявайки всеки от тях както на 
самостоятелно основание, така и в съвкупност и в съпоставимост с останалите, 
Комисията счита, че спрямо нея не са налице основания, които да предпоставят 
промяна във вече направеното от нея в предходния ѝ Протокол №1 от 25.06.2019 г. 
заключение, че на този етап не са налице основания за отстраняване на Дружеството 
(респ. и на самия Участник) от процедурата, предвид липсата на пълния фактически 
състав на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – не е налице влязъл в сила акт на компетентен 
орган, с който е доказана дължимостта на съответните задължения на „Монолитно 
строителство“ ЕООД. 

Що се касае до проведеното от Дружеството доказване, досежно 
присъединеността към заведеното в АС – София административно дело № 9149/2013 г. 
на признаваните като дължими от него задължения за социалноосигурителни вноски, 
Комисията кредитира като обективно, достоверно и достатъчно обоснованото от 
Икономическия оператор пояснение, че бидейки присъединени към изпълнителното 
дело, в което влиза и ревизионният акт, същите не могат да бъдат платени отделно, 
по причина на това, че всички внесени суми погасяват предварителното обезпечение 
на обжалвания акт, респ., сумите които би заплатил, ще бъдат отнесени като 
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предварително обезпечение на най-старите задължения, които Дружеството не 
признава и оспорва като недължими. 

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

Партньорите в Консорциума - „Божков - Билд“ 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, носещ начална дата 
25.06.2019 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, за 
икономическо и финансово състояние и за технически и професионални способности 
като условия за допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор и този от 
Партньорите е представил ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени 
от Комисията при прегледа на първоначално представената от него аналогична декларация. 

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

Участника – „Консорциум Техноком“ ДЗЗД.  

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 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, нито пък 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. 

 

9. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Участника за 
конкретизиране, допълване или доказване на данните и информацията в отделните ЕЕДОП-
и, представени от него и отделните Партньори в състава му, са приложени и: 

9.1. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община 
Годеч с изх. №08-00-1187 от 10.11.2015 г., с която се удостоверява, че в изпълнение на 
договор от 27.08.2014 г., „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, включващо в състава си 
„Монолитно строителство“ ЕООД и „Божков – билд“ ЕООД, е извършило СМР на обект 
„Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на „Народно 
читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1899” и изграждане на три броя детски площадки“. 
Уточнено е, че с договор от 01.09.2015 г., на Консорциума са възложени и допълнителни 
СМР по същия проект. Посочени са също така конкретно изпълнените от Консорциума 
строителни интервенции, стойностите на реализираното основно и допълнително 
строителство и е конкретизиран акта, с който обекта е приет от Възложителя.  

В приложение към обсъжданото Удостоверение е представено и заверено копие на 
подробна количествена сметка за обекта. 

9.2. Заверено копие на Удостоверение, издадено от Главния архитект на Община 
Годеч за въвеждане в експлоатация на обект „Подобряване на средата на живот в Община 
Годеч чрез ремонт и обновяване на „Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1899” 
и изграждане на три броя детски площадки“. 

9.3. Заверено копие на Констативен акт (обр. 15) от 15.09.2015 г. за установяване 
годността за приемане на строежа, обект на удстоверяване и в предходнообсъдените два 
документа. 

9.4. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение №21/16.11.2016 г., 
издадено от Кмета на Община Самоков, в текста на което е отразено даваното от автора му 
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уверение, че в периода от 03.06.2016 г. до 07.10.2016 г., „Консорциум Техноком“ ДЗЗД е 
изпълнило качествено, в срок и в пълно съответствие с нормативните изисквания 
строителството на обект „Текущ ремонт на ОУ „Димчо Дебелянов” с. Говедарци, Община 
Самоков, по Проект „Красива България“. 

Направена е конкретизиция на отделните видове, изпълнени от Консорциума 
дейности, едновременно с което в приложение е представено и заверено копие на 
количествена сметка за изпълнението на обекта. 

Посочени са също така и застроената и разгърнатата застроена площ на сградата, 
като е уточнена и заплатената на Изпълнителя стойност за изпълнените от него строителни 
интервенции. 

9.5. Заверено копие на Протокол, съставен с дата 07.10.2016 г. за установяване 
годността за ползване на обсъдения в предходната точка (т. 9.4.) обект. 

9.6. Заверено копие на Удостоверение №12, издадено на 03.05.2019 г. от Народно 
читалище „Христо Ботев – 1900“, гр. Вършец, в текста на което е удостоверен факта, че по 
възлагане на Читалището, „Консорциум Техноком“ ДЗЗД е изпълнило дейности по ремонт 
на съществуващата сграда на тази институция.  

В текста на обсъждания документ, издателят му е направил подробно описание на 
видовете изпълнени от Консорциума дейности, в съответствие с приложената към 
Удостоверението количествена сметка.  

Посочени са също така и групата и категорията на строежа, неговите застроена и 
разгърната застроена площи. 

 Направено е и последователно изброяване на актовете и протоколите, с които е 
приет обекта, както и индивидуализация на издаденото за него Разрешение за ползване. 

9.7. Заверено копие на Разрешение №СТ-05-310 от 07.03.2019 г., издадено от 
Началника на ДНСК за ползването на обект „Ремонт на съществуваща сграда на НЧ 
„Христо Ботев – 1900“ – гр. Вършец. 

9.8. Заверено копие на Протокол (обр. 16) от 21.02.2019 г. за установяване годността 
за ползване на обсъдения в предходните две точки строеж, съставен от Държавна 
приемателна комисия, назначена от Началника на ДНСК. 

9.9. Заверено копие на Констативен акт, обр. 15, носещ дата 03.12.2018 г. за 
установяване годността за приемане на строеж „Ремонт на съществуваща сграда на НЧ 
„Христо Ботев – 1900“ – гр. Вършец. 

 

С оглед така направените установявания, помощният орган на Възложителя, 
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че от 
Участник „Консорциум Техноком“ ДЗЗД и съставляващите го Дружества – 
„Монолитно строителство“ ЕООД и „Божков - билд“ ЕООД, са представени Единни 
общи декларации (ЕЕДОП - и) и относими и релевантни допълнителни документи,  
отразяващи пълното съответствие на всеки отделен от Икономическите оператори 
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 №1 на провежданата обществена поръчка. 

 

 
 
7. „БИЛДКОМ – БГ“ ЕООД - представил допълнителни документи, с вх. № 

РМЛ19-ТД26-1039-[20] от 29.07.2019 г. към първоначалната си оферта, заведена с вх. № 
оферта с вх. РМЛ19-ТД26-1039(10) от 24.06.2019 г. за участие по обособена позиция №4 
на настоящата обществена поръчка 
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В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 
Протокол №1 с дата 25.06.2019 г. по отношение на изискваните му допълнителни 
документи, Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Икономическия оператор 

посочване на представения от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания и 
указания на Комисията, отразени в предходния неин Протокол №1 и други документи, 
целящи доказване декларираните в ЕЕДОП факти и обстоятелства. 

 
2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, цифрово подписан от 

задълженото по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП лице, представен електронно, в 
нередактируем формат. 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на 
данните и информацията, отразени от Икономическия оператор 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, нито пък 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. 

 

3. В приложение към обсъдения в предходната точка нов ЕЕДОП са представени и 
следните документи, служещи като доказателства за верността на декларираните от 
Икономическия оператор данни и информация, прилагането на по-голяма част от които 
документи, респ, техния вид е следствие на лична преценка и решение на самия Участник. 
Визираните, допълнително представени документи, разгледани по същество, са следните: 

 
3.1. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение №41 от 05.03.2019 г., 

подписано от Директора на ДГ „Зорница“, с. Мрамор. Същото е издадено в полза на 
„Билдком БГ“ ЕООД, с цел удостоверяване на обстоятелството, че в периода от м. 
септември 2018 г. до м. октомври 2018 г. е изпълнило строително-монтажни работи – 
ремонт на покрива (полагане на хидроизолация) на ДГ „Зорница“ и доставка и монтаж на 
водосточни тръби и казанчета. 

Посочена е стойността на изпълнените строителни интервенции, както и е дадено 
уверение, че същите са изпълнени в срок, с високо качество, професионализъм, при 
спазване нормативните и договорни условия и са приети от Възложителя. 

 

3.2. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, изведено под №ИШ-
15/18.09.2018 г., в текст на което е обективирано правеното от издателя му – Людмила 
Шотарова удостоверение по отношение на това, че по възлагане на „Шотарови“ ЕООД, 
настоящият Участник – „Билдком БГ“ ЕООД е извършило дейности по полагане на 
топлоизолация и хидроизолация на покрива на Център за обучение, находящ се в гр. София, 
кв. „Драгалевци“, ул. Крушова градина“ №17. 

Индивидуализирани са периода на изпълнение на посочените строителни дейности, 
обема им и заплатената за тях стойност, които данни кореспондират с тези, вписани от 
Икономическия оператор представения от него ЕЕДОП. 

Направено е и удостоверяване на факта, че дейностите са приключени в срок, 
съответстват на изискванията за качество и отговарят на нормативните и договорни 
изисквания. 

 

3.3. В изпълнение на изискванията, ясно и недвусмислено дадени му от Комисията в 
относимото поле на т. 7 от указателната част на Протокол №1/25.06.2019 г., като 
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приложение на своя нов, коригиран ЕЕДОП, Икономическият оператор е представил 
следните документи, касаещи 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: 

3.3.1. Заверено копие на Сертификат № BAS QMS V 18370986-2 за внедрена от 
„Билдком БГ“ ЕООД система за управление на качеството по Стандарт БДС EN ISO 
9001:2015, със следния предметен обхват: „Строителство, проектиране, ремонт, 
реконструкция и саниране на жилищни, обществени и промишлени сгради, 
хидротехнически съоръжения, пътища и пътни съоръжения“. Изграждане на ВиК мрежи, 
ОВиК инсталации, пречиствателни станции, депа за отпадъци, електро и соларни 
инсталации. Изпълнение на вертикална планировка на обекти, хидро-изолации и дейности 
по енергийна ефективност. 

 Сертификатът е издаден от „Верификация“ ООД и е със срок на валидност до 
14.09.2021 г. 

3.3.2. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от Участника система 
за управление на околната среда по Стандарт БДС EN ISO 14001:2015. Документът е с № 
BAS ЕMS V 18370987-2 и период на валидност от 11.01.2016 г. до 14.09.2021 г. 
Предметният му обхват, както и органа по сертификация, издал документа са идентични 
както на предходно обсъдения Сертификат.   

3.3.3. Представено е (без същото да е изискано от Комисията, предвид, че не е част 
от минималните изисквания за допустимост, утвърдени от Възложителя) и заверено копие 
на Сертификат № BAS OHSAS V 18370988-2, от текстовото съдържание на който е видно, 
че „Билдком БГ“ ЕООД е сертифицирано по Стандарт BS OHSAS 18001:2007, предметният 
обхват на който се припокрива напълно с този на предходните два сертификационни 
документа. Издател на обсъждания, валиден до 12.03.2021 г. Сертификат също е 
„Верификация“ ООД. 

 

3.4. Заверено копие на Удостоверение № I-TV 016946, титуляр на което е „Билдком 
БГ“ ЕООД. Видно от направеното в текста на документа отразявяване, Дружеството е 
вписано в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, трета до пета категория, 
съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. Срокът на валидност на представеното Удостоверение, 
съгласно приложеното копие на талона, издаден на основание чл. 34 от ПРВВЦПРС е до 
30.09.2019 г. 

 

3.5. Заверено копие на застрахователна полица №21589001/13121810002121, 
издадена на 21.09.2018 г. за сключена от „Билдком БГ” ЕООД застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, за дейността му като строител. Дружеството, застраховало отговорността на 
настоящия Участник е ЗК „Лев инс” АД. Периодът на валидност на обсъжданата 
застраховка е за времето от 30.09.2018 г. до 29.09.2019 г. 

 

3.6. Заверено копие на Свитеделство за професионална квалификация от 
20.03.2008г., титуляр на което е г-н Венцислав Бельов. Въпросният документ е издаден от 
ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ – гр. Благоевград и 
удостоверява, че г-н Бельов е завършил средното си образование през 2008 г., 
придобивайки професия „строителен техник“ със специалност „строителство и 
архитектура“.  

 

3.7. Заверени копия на два броя Заповеди, от 03.09.2018 г. и от 04.06.2018 г., всяка от 
които издадена от Управителят на „Билдком БГ“ ЕООД с правно основание чл. 163а, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗУТ. 

С първата от въпросните Заповеди, г-н Венцислав Бельов е определен за Технически 
ръководител на обект „ДГ 176 „Зорница“ с адрес с. Мрамор, ул. „Л. Каравелов“ №16“, а с 
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втората от тях – за Технически ръководител на обект „Център за обучение в гр. София, кв. 
„Драгалевци”, ул. „Крушова градина” №17“. 

 

3.8. Заверено копие на Диплома за завършено от г-жа Виолина Младенова Гошева 
висше образование, удостоверяваща придобита от лицето образователно-квалификационна 
степен „магистър“, с призната специалност „строителство на сгради и съоръжения“ и 
професионална квалификация „строителен инженер“. Документът е издаден от 
Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София през 2013 г.  

 

3.9. Заверено копие на Заповед от 04.06.2018 г., по силата на която Управителят на 
„Билдком БГ“ ЕООД е определил инж. Виолина Младенова Йорданова, да изпълнява  
функциите и отговорностите, произтичащи от заеманата от нея длъжност 
Отговорник/специалист по контрола на качеството при изпълнението на следния обект: 
„Център за обучение в гр. София, кв. „Драгалевци”, ул. „Крушова градина” №17“. 

 

3.10. Заверено копие на Заповед от 03.09.2018 г., с която Управителят на „Билдком 
БГ“ ЕООД определя инж. Виолина Младенова Йорданова за Отговорник/специалист по 
контрола на качеството при изпълнението на следния обект: „ДГ 176 „Зорница“ с адрес с. 
Мрамор, ул. „Л. Каравелов“ №16“. 

 

3.11. Заверени копия на два броя Удостоверения за завършени от г-жа Виолина 
Йорданова курсове 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”. И двата документа са 
издадени от „Строителна квалификация” ЕАД към Камара на Строителите в България, 
първото от които валидно до 31.07.2018 г., а второто от тях – до 11.08.2019 г.  

 

3.12. Заверено копие на Диплома са средно специално образование, издадена от 
Строителен техникум „Н. Йонков Вапцаров“, гр. Смолян, от вписаните в която 
удостоверителни данни е видно, че г-н Христо Нейчев е завършил въпросния техникум 
през 1998 г. със специалност „строителство и архитектура“ и професионална квалификация 
„строителен техник“. 

 

3.13. Заверени копия на два броя Заповеди, издадени от Управителя на „Билдком 
БГ“ ЕООД, с които г-н Нейчев, в качеството си на служител в Дружеството е определен за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството на следните обекти: 

- ДГ 176 „Зорница“ с адрес с. Мрамор, ул. „Л. Каравелов“ №16 – Заповед от 
03.09.2018 г. и  

- Център за обучение в гр. София, кв. „Драгалевци”, ул. „Крушова градина” №17 – 
Заповед от 04.06.2018 г. 

 

3.14. Заверени копия на два броя Удостоверения за завършени от г-н Христо Нейчев 
курсове за „Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор 
по безопасност и здраве по време на строителството”, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба №2 
от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителнии монтажни работи”.  

И двата документа са издадени от „Строителна квалификация” ЕАД към Камара на 
Строителите в България, първото от които валидно до 31.07.2018 г., а второто от тях – до 
11.08.2019 г. 

 

3.15. Заверено копие на Удостоверение, издадено от Строителна квалификация” 
ЕАД към Камара на Строителите в България, от съдържанието на което е видно, че г-н 
Христо Нейчев е завършил курс на тема „Длъжностно лице за контрол по спазването на 
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здравословни и безопасни условия на труд” съобразно изискванията на Наредба №РД-07-2 
от 16.12.2009 г. 

Срокът на валидност на обсъждания удостоверителен документ е до 11.08.2019 г. 
 

След извършен 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 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, подкрепени и от приложените от Икономическия оператор 
допълнителни документи, Комисията намира, че в представената от „Билдком БГ“ 
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. 

 

 
 
8. „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД – представил първоначална оферта с вх. № РМЛ19-

ТД26-1039(11) от 24.06.2019 г. за обособена позиция №1 и допълнителни документи 
към нея, заведени под № РМЛ19-ТД26-1039-[17] от 26.07.2019 г. 

 
Изпълнявайки дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея 

в Протокол №1, с дата на започването му от 25.06.2019 г.,  Участникът е представил 
следните документи: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството изброяване на 

допълнително представяните от него документи. 
 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 
утвърдения от Възложителя образец №1, 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 и представен в 
нередактируем формат. 

Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ 
на фактите и обстоятелствата, отразени в представения от Участника нов, коригиран  
ЕЕДОП обосновават следното нейно заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в Протокол №1 от 
25.06.2019 г. ясни указания, едновременно с което, отговаряйки на всички условия към 
личното състояние - както нормативно установените в чл. 54, ал. 1 и чл. 107, т. 4 от 
ЗОП, така и на тези, утвърдени от Възложителя, Участникът е представил нов 
ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа 
на първоначално представената от него аналогична декларация. 

 

3. В отговор на указанията, дадени му от Комисията в т. 2 от диспозитивната част на 
предходносъставения от нея Протокол, Участникът е представил и заверено копие на 
Диплома за средно образование, издадена от Професионална гимназия по строителство 
„Пеньо Пенев“ – гр. Русе, титуляр на която е предложеният от него експерт за позицията на 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ - Цветан Парчев. 
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Видно от удостоверителните данни, съдържащи се в обсъжданата диплома, издадена 
с №076441 от 01.07.2005 г., г-н Парчев има придобито средно образование и призната 
професионална квалификация „строителен техник“. 

 

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

На основание формираните по-горе изводи за съответствие на 
новопредставените от Участника данни и информация 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 
„Пропаркет“ 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. 

 
 
9. „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД - подал първоначална оферта вх. № РМЛ19-ТД26-

1039(12) от 24.06.2019 г. за обособена позиция №4 от обхвата на възлагане и 
допълнителни документи към нея с вх. № РМЛ19-ТД26-1039-[19] от 29.07.2019 г. 

 
Във връзка с установените липси и непълноти в информацията, отразена в 

първоначално представения ЕЕДОП от офертата на Участника, 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 от 25.06.2019 г., Икономическият 
оператор е представил следните документи: 

 
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. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 
утвърдения от Възложителя за целите на настоящето възлагане образец №1 от 
Документацията за участие в процедурата, цифрово подписан от Управителите на 
Дружеството и представен в нередактируем формат, на електронен носител. 

  

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 
едно от декларативно отразените 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 обсъжданата Единна 
Европейска Декларация няма противоречащи, или несъответни данни и информация. 

 
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 
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обособена позиция №4 на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 
намира, че в представената от „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ЕООД 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. 

 
 
 
II. 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. „КЛАС БОЙЧЕВ“ ЕООД - не отговаря на одобрени от Възложителя 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 съставения от помощния орган Протокол №1 от 25.06.2019 г. 

 
2. „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 Участник до етап разглеждане по същество на представеното от 
него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 
настоящата обществена поръчка. 

 
3. „БУЛСТРОЙ ХОЛД“ 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 Икономическия оператор до етап разглеждане 
по същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на 
дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 
4. „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД - 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. 

 
5. „КОЗИРОГ – 95“ ЕООД - не отговаря на одобрени от Възложителя за целите на 

настоящето възлагане минимални изисквания за финансово и икономическо състояние и за 
технически и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани 
мотиви на Комисията в подкрепа на което ѝ крайно заключение, са детайлно разписани и 
обективирани в съответното за Дружеството поле на настоящия Протокол. 
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6. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ 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 Дружеството до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 

7. „ЯНКУЛОВСКИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД - не отговаря на одобрени от 
Възложителя изисквания към личното състояние, както и 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 Дружеството поле на съставения от помощния орган 
Протокол №1 от 25.06.2019 г. 

 

8. „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 Консорциума до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 

9. „БИЛДКОМ – БГ“ 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 офертата му за разглеждане по същество, 
респ. до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 
10. „ПРОПАРКЕТ“ 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 Икономическия оператор до етап разглеждане 
по същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на 
дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 
11. „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. 

 
 
*********************************************************************** 
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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 25.06.2019 г., 
Комисията: 

 
1.  Предлага да се отстранят от участие в процедурата, следните Участници:  
 
1.1. По обособена позиция №2: „Подмяна на отоплителната инсталация на 82ро 

ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII - за училище, кв. 46, квартал „Горубляне“, 
Район Младост“: 

- „КЛАС БОЙЧЕВ“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП, във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  

 
1.2. По обособена позиция №3: „Ремонт на покрива, отводняване и ремонт на 

тротоара около сградата на ДГ №17 „Мечо Пух”, находяща се в УПИ-ІІ, кв. 15, м. 
„Южна градска територия - 2ра част”, ж.к. „Младост 1“, Район Младост, гр. София“: 

- „ЯНКУЛОВСКИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД - 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. 

 

1.3. По обособена позиция №4: „Ремонт на покрива на сградата на 10то СУ 
„Теодор Траянов“, находящо се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Методи Андонов“ № 1“: 

- „КОЗИРОГ – 95“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, 
във връзка с 67, ал. 5, чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 

2.  Допуска до разглеждане Техническите предложения на следните Участници, 
депозирали оферти за участие и допуснати на предходния етап на процедурата, а 
именно:  

 
2.1. По обособена позиция №1: „Укрепителни и ремонтно-възстановителни 

работи на сградата на 131во СУ „Акад. Климент А. Тимирязев“, находяща се в УПИ I - за 
училище, кв. 8, м. „Южна градска територия 2ра част“ по плана на гр. София“: 

- „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД; 

- „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД. 
 
2.2. По обособена позиция №2: „Подмяна на отоплителната инсталация на 82ро 

ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII - за училище, кв. 46, квартал „Горубляне“, 
Район Младост“: 

- „СЕТАТЕХ“ ЕООД; 

- „БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД; 

- „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД. 
 
2.3. По обособена позиция №3: „Ремонт на покрива, отводняване и ремонт на 

тротоара около сградата на ДГ №17 „Мечо Пух”, находяща се в УПИ-ІІ, кв. 15, м. 
„Южна градска територия - 2ра част”, ж.к. „Младост 1“, Район Младост, гр. София“: 

- „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД. 
 
2.4. По обособена позиция №4: „Ремонт на покрива на сградата на 10то СУ 

„Теодор Траянов“, находящо се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Методи Андонов“ № 1“: 

- „БИЛДКОМ – БГ“ ЕООД; 

- „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД. 
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Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 31.07.2018 г. 

 

 
КОМИСИЯ: 
 
 
Председател: инж. Мария Владимирова - ....................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


