
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

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

време на строителството“ по седем обособени позиции 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №1 
 

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

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране и 
изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на 

Район Младост-СО по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ по 

седем обособени позиции, с цел констатиране съответствието им с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор, поставени от Възложителя 

 
 
Днес, 14.08.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 

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

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

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

1. Албена Цанова - Началник отдел „ФСДЧР“ в администрацията на Район Младост; 

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

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

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

5. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист; 

6. Ренета Кисова – старши юрисконсулт в администрацията на Район Младост. 
 
Всички горепосочени редовни членове на Комисията присъстват на провежданото 

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

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата, при 
спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на 
Председателя на Комисията от служител в деловодството на Район Младост в 09:50 часа. 

 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 1 от 
ППЗОП, присъстват: 

- Иван Йорданов Миланов – упълномощен представител на ДЗЗД „Проектстрой – 
Линк“; 

- Марин Иванов Максимов – упълномощен представител на ,,Васбилд 457“ ДЗЗД; 

- Кирчо Николаев Кирчев – упълномощен преставител на ЕТ „Васил Иванов Костов“; 

- Виктор Андриянов Кукуянов – упълномощен представител на „Капитол Груп“ 
ЕООД; 

- Анелия Любенова Костадинова – упълномощен представител на „Радми 90“ ООД; 

- Радослав Маринов Стефанов – упълномощен представил на Обединение „Изоглас 
ППМ Младост“; 

- Диана Пламенова Савова – упълномощен представител на „Инфра Експерт“ АД; 

- Елеонора Тенева Филипова – упълномощен представител на „Енерджи Растер – 
Младост“ ДЗЗД; 

- Стойка Иванова Чоновска – упълномощен представител на „Строй Контрол 
Инвест“ ЕООД. 

 

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

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. на евентуално 
закъснели представители на Участниците и/или средствата за масово осведомяване, откри 
заседанието в 10:15 часа и след легитимирането на присъстващите представители на 
Участниците в процедурата, ги запозна със съдържанието на Заповед № РМЛ19-РД92-
19/09.08.2019 г. на Възложителя, а членовете на Комисията – със съдържанието на 
съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел 
узнаване от тяхна страна на имената (фирмените наименования) на Участниците, 
депозирали оферти за участие в процедурата в рамките на публично оповестения в 
Обявлението за поръчка краен срок – 17:00 ч. на 18.07.2019 г., а именно: 
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№ УЧАСТНИК 
Вх. №, дата и час на 

подаване 
Обособена 

позиция 

1. 
„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1343 от 
17.07.2019 г., подадена в 

14:20 ч. 
№7 

2. 
„ЕЕ 201“ ДЗЗД 

гр. Петрич, ул. „Места” №22   

№ РМЛ19-ТД26-1344 от 
18.07.2019 г., подадена в 

09:29 ч. 
№3 

3. 
ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“ 

гр. Габрово, м. „Колева ливада“ №1 

№ РМЛ19-ТД26-1345 от 
18.07.2019 г., подадена в 

09:36 ч. 
№6 

4. 
ДЗЗД „СТИНПРОЕКТ“ 

гр. София, ул. „Алеко Константинов“ №44  

№ РМЛ19-ТД26-1350 от 
18.07.2019 г., подадена в 

10:53 ч. 
№4 

5. 
„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1352 от 
18.07.2019 г., подадена в 

11:52 ч. 
№6 

6. 
„ВЕС-ИНВЕСТ–Н“ ЕООД 

гр. Симитли, ул. „Изворите“ №3 

№ РМЛ19-ТД26-1353 от 
18.07.2019 г., подадена в 

11:53 ч. 
№5 

7. 
„ПСГ“ АД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1355 от 
18.07.2019 г., подадена в 

12:42 ч. 
№4 

8. 
„СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1356 от 
18.07.2019 г., подадена в 

12:42 ч. 
№5 

9. 
„МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД 

гр. София, ул. „Христо Огнянов“ № 2 

№ РМЛ19-ТД26-1358 от 
18.07.2019 г., подадена в 

13:49 ч. 
№2 

10. 
„СИТИ БИЛД СТУДИО“ ООД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1359 от 
18.07.2019 г., подадена в 

14:17 ч. 
№6 

11. 
ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ 

гр. Полски Тръмбеш, ул. „Клокотница“ № 5 

№ РМЛ19-ТД26-1360 от 
18.07.2019 г., подадена в 

14:42 ч. 
№2 

12. 
ДЗЗД „МЛАДОСТ КОМФОРТ 2019“ 

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

№ РМЛ19-ТД26-1361 от 
18.07.2019 г., подадена в 

14:42 ч. 
№6 

13 
„Д&Д“ ООД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1362 от 
18.07.2019 г., подадена в 

14:46 ч. 
№5 

14. 
„ЕНЕРДЖИ РАСТЕР – МЛАДОСТ“ ДЗЗД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1363 от 
18.07.2019 г., подадена в 

15:11 ч. 
№4 

15. 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1364 от 
18.07.2019 г., подадена в 

15:12 ч. 
№4 

16. „БГ ЛЕНД КО“ АД № РМЛ19-ТД26-1365 от №6 
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гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” №3, оф. 8  18.07.2019 г., подадена в 
15:14 ч. 

17. 
„ТИМБИЛД“ ЕООД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1366 от 
18.07.2019 г., подадена в 

15:16 ч. 
№2 

18. 
„КРАССТРОЙ“ ООД 

гр. Самоков, ул. „Хан Кубрат“ №3  

№ РМЛ19-ТД26-1367 от 
18.07.2019 г., подадена в 

15:17 ч. 
№7 

19. 
„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1368 от 
18.07.2019 г., подадена в 

15:19 ч. 
№3 

20. 
„РАКОМ НТ“ ЕООД 

гр. София, ул. „Ицхак Грациани“ № 33 

№ РМЛ19-ТД26-1369 от 
18.07.2019 г., подадена в 

15:28 ч. 
№6 

21. 
„ХИДРОСТРОЙ“ АД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1370 от 
18.07.2019 г., подадена в 

15:52 ч. 
№1 

22. 
„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД 

гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27 

№ РМЛ19-ТД26-1371 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:01 ч. 
№3 

23. 
„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД 

гр. София, ул. "Риккардо Ваккарини” №8, ет. 
1, офис 6 

№ РМЛ19-ТД26-1372 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:04 ч. 
№6 

24. 
„ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД 

гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 8 

№ РМЛ19-ТД26-1373 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:12 ч. 
№6 

25. 
„МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД 
гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ № 7  

№ РМЛ19-ТД26-1374 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:14 ч. 
№7 

26. 

 СДРУЖЕНИЕ „ИЗОГЛАС – ППМ 
МЛАДОСТ“ 

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

№ РМЛ19-ТД26-1375 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:20 ч. 
№6 

27. 
„ЖСП СТИЛ“ ООД 

гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №69, ет. 2  

№ РМЛ19-ТД26-1376 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:26 ч. 
№6 

28. 
ДЗЗД „УНИГРАФ“ 

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

№ РМЛ19-ТД26-1377 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:31 ч. 
№1 

29. 
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1378 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:46 ч. 
№7 

30. 
„СЕТАТЕХ“ ЕООД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1379 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:48 ч. 
№6 

31. 
ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ 

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

№ РМЛ19-ТД26-1380 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:49 ч. 
№4 

32. „РАДМИ 90“ ООД 
№ РМЛ19-ТД26-1381 от 
18.07.2019 г., подадена в 

№5 
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гр. София, бул. „България” №49А, вх. офиси, 
ет. 3, ап. 20 

16:52 ч. 

33. 
„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД 

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

№ РМЛ19-ТД26-1382 от 
18.07.2019 г., подадена в 

16:54 ч. 
№4 

34. 
„ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД  

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

№ РМЛ19-ТД26-1383 от 
18.07.2019 г., подадена в 

17:01 ч. 
№7 

35. 

„ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

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

офис 2 

№ РМЛ19-ТД26-1384 от 
18.07.2019 г., подадена в 

17:01 ч. 
№5 

 

Към входящия регистър по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП е приложен и регистър, отразяващ 
обстоятелството на чакащи за подаане оферти лица и приемането на същите при условията 
на чл. 48, ал. 4 от ППЗОП.  

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

 
I. Приключвайки описаните процедурни действия и след направени уточнения 

относно редовността на офертите, а именно:  

(1) всички са представени в срок, 

(2) в запечатани, непрозрачни опаковки, които са  

(3) с ненарушена цялост, 

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

 
 
1. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1343 от 17.07.2019 г., подадена от 

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД за обособена позиция №7 
 

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

След като констатира, че представената от „Примастрой 21“ ООД оферта е 
подредена по указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик, 
отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, 
Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, 
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника. 

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
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предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
2. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1344 от 18.07.2019 г., подадена от „ЕЕ 201“ ДЗЗД 

за обособена позиция №3 

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

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
3. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1345 от 18.07.2019 г., подадена от ДЗЗД 

„ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“ за обособена позиция №6 
 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

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

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Строй контрол инвест“ ЕООД.  

 
 
 
4. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1350 от 18.07.2019 г., подадена от ДЗЗД 

„СТИНПРОЕКТ“ за обособена позиция №4 
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След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на четвъртия от Участниците, 
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 
прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
5. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1352 от 18.07.2019 г., подадена от „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ“ ЕООД за обособена позиция №6 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

офертата, представена от този от Участниците и установяване наличие в съдържанието ѝ на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП 
оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 
офертата на „Бул Строй Инвест“ ЕООД. 

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
6. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1353 от 18.07.2019 г., подадена от „ВЕС-

ИНВЕСТ – Н“ ЕООД за обособена позиция №5 
 

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

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

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

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

обособена позиция №4 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

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

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
8. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1356 от 18.07.2019 г., подадена от „СТРОЙ 

КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД за обособена позиция №5 
 

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

След като констатира, че представената от Дружеството оферта е подредена по 
указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик, отговарящ на 
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 
комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, съставляващи в 
тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника. 
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Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на 
процедурата, законодателно скрепена в чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 
Комисията подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след 
което и Техническото предложение, съдържащо се в опаковката с офертата беше подписано 
от тях в цялост. 

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
9. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1358 от 18.07.2019 г., подадена от „МБ 

ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД за обособена позиция №2 
 

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

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
10. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1359 от 18.07.2019 г., подадена от „СИТИ 

БИЛД СТУДИО“ ООД за обособена позиция №6 
 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

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

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
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показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
11. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1360 от 18.07.2019 г., подадена от ЕТ „ВАСИЛ 

ИВАНОВ КОСТОВ“ за обособена позиция №2 
 

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

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Васбилд 457“ ДЗЗД. 

 
 
12. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1361 от 18.07.2019 г., подадена от ДЗЗД 

„МЛАДОСТ КОМФОРТ 2019“ за обособена позиция №6  
 

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

След като констатира, че представената от ДЗЗД „Младост Комфорт 2019“ оферта е 
подредена по указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик, 
отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, 
Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, 
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника. 

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 
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13. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1362 от 18.07.2019 г., подадена от „Д&Д“ ООД 

за обособена позиция №5 

След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на тринадесетия от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на 
основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, 
включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Строй контрол инвест“ ЕООД.  

 
 
14. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1363 от 18.07.2019 г., подадена от „ЕНЕРДЖИ 

РАСТЕР-МЛАДОСТ“ ДЗЗД за обособена позиция №4 
 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

комплектуването на офертата, направено от страна на „Енерджи Растер-Младост“ ДЗЗД и 
установяване наличие в съдържанието ѝ на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във 
връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и на отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, Председателят на 
комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, съставляващи в 
тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Обединението. 

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

След приключването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
15. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1364 от 18.07.2019 г., подадена от 

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД за обособена позиция №4 
 

След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на петнадесетия от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на 
основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, 
включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 
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След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя 
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на 
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията 
подписаха в цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата. 

След приключването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
16. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1365 от 18.07.2019 г., подадена от „БГ ЛЕНД 

КО“ АД за обособена позиция №6 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

офертата, представена от този от Участниците и установяване наличие в съдържанието ѝ на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП 
оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 
офертата на „БГ Ленд Ко“ АД. 

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

След приключването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
17. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1366 от 18.07.2019 г., подадена от „ТИМБИЛД“ 

ЕООД за обособена позиция №2 
 

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

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

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

След приключването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
18. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1367 от 18.07.2019 г., подадена от 

„КРАССТРОЙ“ ООД за обособена позиция №7 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

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

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

След приключването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
19. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1368 от 18.07.2019 г., подадена от 

„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД за обособена позиция №3  
 

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

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

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 



14 
 
 

Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Инфра експерт“ АД. 

 
 
20. Оферта с вх. № РМЛ 19-ТД26-1369 от 18.07.2019 г., подадена от „РАКОМ 

НТ“ ЕООД за обособена позиция №6 
 

След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на двадесетия от Участниците, 
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 
прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Строй контрол инвест“ ЕООД.  

 
 
21. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1370 от 18.07.2019 г., подадена от 

„ХИДРОСТРОЙ“ АД за обособена позиция №1 
 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

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

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Енерджи Растер – Младост“ ДЗЗД.  

 
 
22. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1371 от 18.07.2019 г., подадена от „ИНФРА 

ЕКСПЕРТ“ АД за обособена позиция №3 
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След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на двадесет и втория от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на 
основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, 
включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
23. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1372 от 18.07.2019 г., подадена от „НЕКСТ 

БИЛД“ ЕООД за обособена позиция №6 
 

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

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

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Радми 90“ ООД.  

 
 
24. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1373 от 18.07.2019 г., подадена от „ТЕХНО-

ЕНЕРДЖИ“ ООД за обособена позиция №6 

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

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на ЕТ „Васил Иванов Костов“.  

 
 
25. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1374 от 18.07.2019 г., подадена от „МОНОЛИТ-

21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД за обособена позиция №7 
 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

комплектуването на офертата, направено от страна на „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД 
и установяване наличие в съдържанието ѝ на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във 
връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и на отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, Председателят на 
комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, съставляващи в 
тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Дружеството. 

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
26. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1375 от 18.07.2019 г., подадена от 

СДРУЖЕНИЕ „ИЗОГЛАС – ППМ МЛАДОСТ“ за обособена позиция №6 
 

След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на двадесет и шестия от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на 
основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, 
включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Енерджи Растер – Младост“ ДЗЗД. 

 
 
27. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1376 от 18.07.2019 г., подадена от „ЖСП 

СТИЛ“ ООД за обособена позиция №6 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

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

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Строй контрол инвест“ ЕООД. 

  
 
28. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1377 от 18.07.2019 г., подадена от ДЗЗД 

„УНИГРАФ“ за обособена позиция №1 
 

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

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

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

Представителят на „Инфра експерт“ АД, след отправена му покана от страна на 
Комисията, се възползва от предоставяната му с разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
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възможност също да подпише Техническото и Ценовото предложения на конкурентния му 
Участник. 

 
 
29. Оферта с вх. № РМЛ 19-ТД26-1378 от 18.07.2019 г., подадена от „ПАРСЕК 

ГРУП“ ЕООД за обособена позиция №7 
 
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на 

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

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Радми 90“ ООД.  

 
 
30. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1379 от 18.07.2019 г., подадена от „СЕТАТЕХ“ 

ЕООД за обособена позиция №6  
 

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

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

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Строй контрол инвест“ ЕООД. 
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31. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1380 от 18.07.2019 г., подадена от ДЗЗД 
„АХИНОРА БИЛД“ за обособена позиция №4 

 

След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на тридесет и първия от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на 
основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, 
включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

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

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото 
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените 
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, 
предоставена, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП възможност. 

 
 
32. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1381 от 18.07.2019 г., подадена от „РАДМИ 90“ 

ООД за обособена позиция №5 
 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

комплектуването на офертата, направено от страна на „Радми 90“ ООД и установяване 
наличие в съдържанието ѝ на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 
2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен плик 
с надпис „Предлагани ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание чл. 
54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност 
съдържанието на опаковката с офертата на Дружеството. 

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на „Строй контрол инвест“ ЕООД. 

 
 
33. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1382 от 18.07.2019 г., подадена от „КАПИТОЛ 

ГРУП“ ЕООД за обособена позиция №4 
 

След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на тридесет и третия от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на 
основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, 
включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 
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След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя 
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на 
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на 
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията 
подписаха в цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата. 

Представителят на „Васбилд 457“ ДЗЗД, след отправена му покана от страна на 
Комисията, се възползва от предоставяната му с разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
възможност също да подпише Техническото и Ценовото предложения на конкурентния му 
Участник. 

 
 
34. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1383 от 18.07.2019 г., подадена от „ВАСБИЛД 

457“ ДЗЗД за обособена позиция №7 
 

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

След като констатира, че представената от „ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД оферта е 
подредена по указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик, 
отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, 
Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, 
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника. 

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

След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и 
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат 
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му, съобразно разпоредбата на 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП се възползва представителят на ЕТ „Васил Иванов Костов“ 

 
 
35. Оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1384 от 18.07.2019 г., подадена от „ЕВРОБАУ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция №5 

 

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

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

Представителят на „Капитол груп“ ЕООД, след отправена му покана от страна на 
Комисията, се възползва от предоставяната му с разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
възможност също да подпише Техническото и Ценовото предложения на конкурентния му 
Участник. 

 

С извършване на гореописаните действия, в 15:40 ч. приключи публичната част от 
работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието, като покани присъстващите 
представители на Участниците в процедурата да напуснат залата. 

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

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

 
 
1. „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1343 от 17.07.2019 г., 

депозирана за участие по обособена позиция №7 на обществената поръчка 
 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Участникът е декларирал в т. 5 на Раздел „Б“ от Част IV на 
разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ в качеството си на строител по смисъла на чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на застрахователната полица, 
застрахователната институция, издала конкретния документ, така и стойността на 
застрахователната сума, до размера на която е застрахована отговорността на Участника.  

Видно обаче от декларирания период на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника в качеството му на строител (от 03.09.2018 г. до 04.09.2019 
г.), същата е била валидна към датата на подаване на офертата, но към датата на 
приключване изготвянето на настоящия протокол, посоченият документ не създава 
валидно застрахователно правоотношение.     

 

2. В таблицата, съдържаща се в полето на т. 1б) в Раздел „В“, Част IV от обсъждания 
ЕЕДОП, Икономическият оператор е вписал информация за два, сочени като изпълнени от 
него договора. 

В обхвата на всеки от въпросните договори, Участникът е посочил, че е 
осъществявал дейности по проектиране и последващо изпълнение на СМР на конкретно 
индивидуализирани с административния им адрес многофамилни жилищни сгради, но е 
пропуснал да впише относима, конкретна и релевантна информация по отношение 
фазата на проектиране в която са изготвени сочените от „Примастрой 21“ ООД 
проектни разработки. 
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Предвид тази си констатация, Комисията счита, че посочените от 
Икономическия оператор две, изпълнени от него услуги, не могат безусловно, 
безрезервно и без да е необходимо да се приложи недопустимо за Комисията тълкуване 
да бъдат приети за съответни с минималното изискване за технически и 
професионални способности, утвърдено от Възложителя за целите на възлагането 
както в т. 1. на Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за 
поръчка, така и в идентичното условие, обективирано в текста на т. 5.1. в Раздел III 
от Указанията за участие, а именно: „услуги по изготвяне на технически или работни 
проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации“. 

 
3. В полето на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал данни и информация, касаещи професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
на лицата, определени от него за експерти от квалифицирания проектантски екип, 
предлаган за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на 
авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант (определян като 
„ръководител екип) – арх. Александър Иванов; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Мария Колева; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Добри Добрев;  

- проектант по част „ВиК“ – инж. Петър Петров и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Ваня Димитрова, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 

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

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

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП е вписана информация за изпълнени от всеки експерт „проекти за следните 
обекти …“, като в допълнение са изброени по няколко инвестиционни проекта, за които се 
сочи, че при изготвянето им е участвал и съответният експерт, без обаче да е 
конкретизирано в какво свое качество е взел участие при изготвянето на 
съответните проекти (в коя част на съответния проект е експертната му работа). 
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Едновременно с посоченото, при направения от страна на настоящия помощен 
орган експертен анализ на данните и информацията, декларативно представени от 
Икономическия оператор и касаещи претендирания специфичен професионален опит 
на всеки един от посочените по-горе експерти, беше установена и липса на каквато и 
да е индиция досежно фазата (техническа или работна) на посочените 
инвестиционни проекти, при изготвянето на които за участвали обсъжданите 
експерти. 

 
4. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция 

на Проектант по част „Пожарна безопасност” е предложен инж. Евтим Димитров 
Евтимов, по отношение на когото в т. 6 от Част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП е 
посочено, че притежава Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност 
по ЗКАИИП, с рег. №41929. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра липсва лице, регистрирано с уникален номер 41929. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложеният от Участника експерт - инж. 
Евтимов е вписан в КИИП под №41277. 

 

5. От информацията, представена в разглежданото поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част 
IV на ЕЕДОП, по отношение на лицето, предложено за изпълнение функциите на 
„Технически ръководител“ – Колю Стоянчев, Комисията е в невъзможност да придобие 
ясна увереност досежно придобит от посоченото лице изискуемия за тази именно 
експертна позиция специфичен опит като технически ръководител на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на Участника 
на одобреното за целите на настоящата процедура изискване, обективирано в Раздел 
VI.3., т. 3.2.1., б. „б“, във връзка с Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, идентично 
разписано и в Раздел III, т. 5.3.2.1., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

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

При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за г-н Стоянчев се установява, че той е 
Строителен техник със специалност „строителство и архитектура“, с придобита през 1971 г. 
професионална квалификация „среден техник по архитектура и строителство“ от техникум 
по строителство и архитектура „Христо Ботев“, гр. София. 

 

По отношение на натрупания от лицето специфичен опит е посочена следната 
информация:  

„Ръководил обекти:  

1. Основен ремонт на многофамилна жилищна сграда гр. Кюстендил в УПИ ХІ – 
3332, кв. 73 в периода 02.10.2017 г. – 30.10.2018 г.  

- топлоизолиране на външни стени;  

- хидроизолация на покрив;  

- подмяна дограма и др.  
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2. Ремонт на жилищна сграда м. „Страната“, с. Мало Бучино в периода 01.11.2018 
г. – 30.03.2019 г.  

- топло и хидроизолация на покрив;  

- подмяна дограма;  

- топлоизолация на външни стени;  

- мазилки и др.“,  

без каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на 
длъжността/позицията/качеството, в което г-н Стоянчев е изпълнявал въпросното 
„ръководство“ на изброените обекти и преди всичко – дали осъществяваните от него 
функциии и отговорности са били като техен Технически ръководител. 

 
6. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е отбелязал, че разполага 
със Сертификат, удостоверяващ внедрена от него система за управление на качеството по 
Стандарт ISO 9001:2015, като е индивидуализирал въпросния документ, посредством 
конкретния му уникален номер, срок на валидност и организация - издател.  

Не е посочен обаче предметния обхват на визирания Сертификат, който 
пропуск препятства възможността на Комисията да формира обоснован извод за 
съответствието на Дружеството с утвърденото за целите на настоящето възлагане 
минимално изискване, въведено като критерий за подбор както в Раздел VI.3., т. 4, във 
връзка с Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. от 
Указанията за участие в процедурата. 

 
 7. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 

деклариране от страна на Участника разполагаемостта му със Сертификат за внедрена 
система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, която разполагаемост 
по същество следва да докаже съответствие на Икономическия оператор с друго от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, одобрено от 
Възложителя в текста на т. 5. в Раздел VI.3., във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като 
критерий за подбор и в Раздел III, т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото, 
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с неговия уникален номер, 
издател и срок на валидност документ, пропускайки, обаче да посочи предметния обхват 
на Сертификата.  

 
8. Попълвайки полето на Част V от ЕЕДОП, Участникът е декларирал, че „не 

изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат 
приложени, за да се ограничи броят на кандидатите“ (без да е посочил съответния начин), 
но предвид обстоятелството, че въпросната Част V на ЕЕДОП подлежи на 
попълване, единствено при ограничени процедури, състезателни процедури с 
договаряне, процедури на състезателен диалог и партньорства за иновации (в който 
именно смисъл е и указанието, дадено в началото на самата пета част от документа) и 
каквато безспорно не е настоящата процедура, Участникът е следвало да остави 
празно въпросното поле на представения от него ЕЕДОП. 

 
********************************************************************* 
 
II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от „ТЕКТОНИК СТУДИО“ ЕООД, декларирало 
съгласието си (съобразно договор за подизпълнение) да бъде Подизпълнител на 
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Участника и да му предоставя капацитет и ресурси, Комисията констатира 
следното: 

 
1. В дванадесетото и тринадесетото полета на дясната колона в Раздел „А“ от Част II 

на ЕЕДОП, Подизпълнителят е декларирал, че участва в процедурата заедно с друг 
Икономически оператор, посочвайки „ролята“ си в „групата“ като „подизпълнител на 
„Примастрой 21“ ООД – проектиране и авторски надзор“.  

Предвид обстоятелството, че обсъжданите полета на ЕЕДОП са относими и 
приложими само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях е неприложимо 
за „Тектоник студио“ ЕООД. 

В хипотеза, че попълвайки обсъжданата част на представяния от него ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е искал да обективира волеизявление, с което дава съгласие да 
бъде Подизпълнител на „Примастрой 21“ ООД, следва да се посочи, че не това е мястото, в 
което следва да бъде отразена тази информация.  

 
2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на Раздел „В“, Част IV от приложения като 
част от офертата ЕЕДОП, инкорпориращ в себе си данни и информация, относими и към 
самия Подизпълнител, Комисията констатира, че в обсъждания ЕЕДОП на „Тектоник 
студио“ ЕООД са допуснати напълно идентични непълноти, неточности и 
несъответствия, съвпадащи с тези, установени от настоящия помощен орган в 
ЕЕДОП, представен от Учатника и подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в 
Раздел I, т. 2, т. 3 и т. 4 на изложението по-горе, предвид което, настоящият помощен 
орган счита за излишно и ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на това, че 
указанията, дадени от него на самия Участник в Раздел I, т. 2, т. 3 и т. 4 по-долу, са 
еднозначно относими и приложими и за Подизпълнителя, което обстоятелство обаче 
не ги прави (констатациите и заключенията на Комисията) неприложими и 
неважими и за него! 

 
3. Попълвайки полето на Част V от ЕЕДОП и Подизпълнителят е декларирал, че „не 

изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат 
приложени, за да се ограничи броят на кандидатите“ (без да е посочил съответния начин), 
но, както бе отбелязано и по-горе по отношение на самия Участник, предвид 
обстоятелството, че въпросната Част V на ЕЕДОП подлежи на попълване, 
единствено при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, 
процедури на състезателен диалог и партньорства за иновации (в който именно смисъл 
е и указанието, дадено в началото на самата пета част от документа) и каквато безспорно 
не е настоящата процедура, Икономическият оператор е следвало да остави празно 
въпросното поле на представения от него ЕЕДОП. 

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

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

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Участника да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от него задължителна 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му 
на строител е удължена или е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да  впише в 
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относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на 
застрахователната си полица. 

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

данни, досежно проектантските услуги, изпълнени от него през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на поставеното от Възложителя 
изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по 
обособена позиция №7, както и за безспорност при доказване от негова страна на 
съответствието си с този от критериите за подбор за технически и професионални 
способности, Икономическият оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП ясни, 
конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него минимум 2 (две) услуги по изготвяне 
на технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, с ясна конкретизация на фазата, в която е 
изготвена проектната разработка. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор трябва да представи 
за всеки един от предложените от него експерти от проектантския си екип, 
определен за изпълнение на работното проектиране и осъществяването на авторския 
надзор по обособена позиция №7, безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице 
специфичен проектантски опит при осъществяването на съответните дейности, 
съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Александър 
Иванов - професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Мария Колева - професионален 
опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Добри Добрев - професионален опит 
като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации; 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Петър Петров - професионален опит като 
проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Ваня Димитрова - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 
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С цел максимална коректност, разбираемост и яснота на допълнително 
представяната от него информация, досежно изискуемия специфичен опит на 
предлаганите експерти, Участникът трябва да впише данни, които са релевантни и 
относими към цитираните по-горе минимални изисквания, описвайки: (1) коя конкретна 
част на съответния инвестиционен проект е изготвена от конкретния експерт, 
както и (2) фазата, в която е изработен, предаден и приет отделния проект 
(техническа или работна), изготвен от съответния проектант. 

 
4. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „Пожарна 
безопасност“ – инж. Евтим Евтимов, едновременно с което и за да е налице пълно 
съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. 
„б“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да впише в релевантното 
поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на изискания му нов ЕЕДОП, действителния уникален 
номер, под който инж. Евтимов е вписан в поддържания от КИИП регистър на 
лицата с пълна проектантска правоспособност, а именно: №41277.  

 
5. За да бъде коректно и точно спазено от страна на Участника минималното 

изискване, поставено от Възложителя и като критерий за подбор в настоящата процедура, 
обективирано в текста на Раздел VI.3., т. 3.2.1., б. „б“, във връзка с Раздел III.1.3. от 
Обявлението за поръчка, отразено със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.2.1., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата, допълнително следва да се представи конкретна и 
ясна информация, доказваща по безспорен начин придобит от предложения от него 
експерт, Колю Стоянчев специфичен опит като Технически ръководител на минимум 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 
6. С цел доказване съответствие с минималното изискване за технически и 

професионални способности, въздигнато като критерий за подбор и одобрено от 
Възложителя в Раздел VI.3., т. 4, във връзка с Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата, 
Икономическият оператор трябва да попълни в първото поле на Част IV, Раздел Г 
„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на 
новопредставяния негов ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към 
притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
по стандарт ISO 9001:2015, в което число и предметния му обхват. 

Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на 
процедурата, указва на Икономическия оператор да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от него 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015. 

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

констатацията на Комисията, досежно направената от „Примастрой 21“ ЕООД непълна 
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на 
околната среда по стандарт ISO 14001:2015 (т. 7 от констативната част на настоящия 
Протокол), представяйки изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва 
да попълни в Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“, поле второ, всички данни, относими и 
релевантни към така притежавания от него Сертификат, в което число и 
предметния му обхват. 
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Едновременно, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата и 
ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП указва на Икономическия оператор да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от него 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
14001:2015. 

 
8. Отчитайки обстоятелството, че настоящата процедура не е нито ограничена, 

нито състезателна процедура с договаряне, нито пък състезателен диалог или 
партньорство за иновации, полето на Част V от ЕЕДОП, следва да не бъде попълвано 
(да бъде оставено празно) от Участника в неговия нов ЕЕДОП. 

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

II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на посочения от 
Участника Подизпълнител „ТЕКТОНИК СТУДИО“ ЕООД документите, данните и 
информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С оглед неприложимостта и неотносимостта спрямо него (в качеството му на 

Подизпълнител) на дванадесетото и тринадесетото полета на Раздел „А“ от Част II на 
ЕЕДОП, „Тектоник студио“ ЕООД, не следва да попълва същите. 

 
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също така правят непълен, нередовен и несъответен представения от 
Подизпълнителя ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от 
самия Участник и обсъдени от Комисията в раздел I, т. 2, т. 3 и т. 4  от констативната 
част на настоящия Протокол, указанията и изискванията, дадени от Комисията на 
„Примастрой 21“ ООД (Раздел I, т. 2, т. 3 и т. 4 по-горе), важат напълно еднозначно и 
за Подизпълнителя – „Тектоник студио“ ЕООД, съответно той трябва да съобрази 
същите, като отрази променените/допълнените/новите данни в представяния от 
него нов ЕЕДОП, като не е необходимо повторно представяне на изисканите от 
Комисията документални доказателства, с които следва да се докаже 
достоверността на отделни декларирани факти и обстоятелства. 

 
3. Отчитайки обстоятелството, че настоящата процедура не е нито ограничена, 

нито състезателна процедура с договаряне, нито пък състезателен диалог или 
партньорство за иновации, полето на Част V от ЕЕДОП, следва да не бъде попълвано 
(да бъде оставено празно) от Подизпълнителя в неговия нов ЕЕДОП. 

 

 
 
2. „ЕЕ 201“ ДЗЗД  – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1344 от 18.07.2019г., депозирана 

за обособена позиция №3 
 
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

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

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

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, този от Партньорите е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
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изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

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

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

 
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 

съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан 
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи 
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, 
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: 
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, 
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление 
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 – 
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, 
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от 
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“. 

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

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

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

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от 
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината 
на стр. 34 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с 
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което: 
„!!! Липсата, спрямо Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-
252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в 
Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
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изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез 
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

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

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

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

 

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

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 

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

 

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

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 



31 
 
 

2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. … са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от 
ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе 
(Раздел III), Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от 
участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в 
Word формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Участникът 
трябва да декларира: 

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

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

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

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

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

- налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество “. 

 

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

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

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

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, този от Партньорите е декларирал в относимото поле на т. 5 в Раздел 
„Б“ от Част IV на разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховки „Професионална 
отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, както в качеството си на проектант, така и 
като строител по смисъла на чл. 162, ал. 1, съответно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочен е както номера на притежаваната от него застрахователна 
полица, застрахователната институция, издала въпросния документ, така и стойността на 
застрахователната сума, покриваща отговорността на Икономическия оператор, съобразно 
качеството, в което е застрахован.  



32 
 
 

Видно обаче от декларирания период на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Дружеството (от 21.09.2018 г. до 20.09.2019 г.), същата е била валидна към 
датата на подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на 
настоящия протокол, посоченият документ не създава валидно застрахователно 
правоотношение. 

 
3. По отношение на определеното от „Никмар Кънстракшън“ ЕООД лице за заемане 

на експертната позиция на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. 
Илия Марков, не са представени достатъчно данни, способстващи за приемане по 
безусловен начин, че същият отговаря на едно от утвърдените от Възложителя специфични 
минимални изисквания за въпросната експертна позиция, а именно: да притежава „валиден 
към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти 
със съществените изисквания на ЗУТ“. 

Във връзка с така поставеното за целите на процедурата изискване, в полето на т. 2 в 
Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, е направено позоваване на конкретен документ, описан 
относително детайлно по следния начин: „Удостоверение ……..*/23.01.2017 г. за контрол 
по качеството на влаганите в строежите строителни продукти, съгласно изискванията 
на ЗУТ, издадено от „Професионален център АВСЕ” ЕООД - гр. Петрич“.  

 

Фактът, че липсва деклариране досежно срока на валидност на въпросното 
Удостоверение, на което следва да се основава съответствието на експерта обаче 
обосновава извода на Комисията, че е препятствана възможността ѝ за 
безпристрастна и обективна преценка отговаря ли инж. Марков на изискването, 
поставено от Възложителя като критерий за подбор и допустимост в текста на 
Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от Обявлението за поръчка, еднозначно отразено и в  
Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

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

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор 
е декларирал, че разполага както със Сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана 
система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2008, така и с такъв за 
разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по 
Стандарт ISO 14001:2004, като е индивидуализирал всеки един от тях посредством 
неговия уникален номер и предметен обхват. Посочена е и организацията – издател на 
визираните документи. Направена е и декларация, съобразно която валидността на всеки от 
двата обсъждани Сертификата е до 09.10.2021 г. 

 

Обсъждайки така представената ѝ информация и независимо от направеното 
от Икономическия оператор волеизявление, според което притежаваните от него 
Сертификати са с оставащ дълъг период на валидност (09.10.2021 г.), Комисията 
намира, че е нормативно ограничена във възможността да приеме за достоверна така 
направената от Участника декларация, по причина на това, че считано от 15.09.2018 
г. всеки един от въпросните Стандарти, на които Участникът основава 
съответствието си с две от минималните изисквания, поставени от Възложителя 
като условия за допустимост за целите на настоящата процедура, а именно: ISO 
9001:2008 и ISO 14001:2004 са отменени и заменени съответно със Стандарт ISO 
9001:2015 и ISO 14001:2015 (след изтичане на определения за всеки от тях 
транзитивен тригодишен период, считано от 25.09.2015 г.), което обстоятелство 
безпорно сочи, че Сертификатите, на които се е позовал Икономическия оператор са 
били невалидни и към датата на подаване на офертата му. 
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Предвид установеното, позоваването от страна на „Никмар кънстракшън“ 
ЕООД на невалидни Сертификати за разработени, внедрени и сертифицирани от него 
системи за управление на качеството и на околната среда, Комисията счита за 
недвусмислено видно неизпълнение от негова страна на утвърдените, неоспорени и 
влезли в сила изисквания на Възложителя, обективирани както в Раздел VI.3., т. 4 и т. 
5, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата, 
поставящи условието всеки един от Участниците, независимо за коя от седемте 
обособени позиции участва, да има: 

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

както и 

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

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

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

СТУДИО“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира следното: 
 
1. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП и този от Партньорите 
е декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

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

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

 
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 

съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан 
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи 
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, 
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: 
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, 
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление 
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 – 
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление 
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против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, 
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от 
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“. 

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

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

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

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от 
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината 
на стр. 34 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с 
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което: 
„!!! Липсата, спрямо Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-
252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в 
Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез 
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

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

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

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

 

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

Съобразно същите: 
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„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е 
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В 
случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но 
са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 
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- налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество “. 

 

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

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

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

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Икономическият оператор е декларирал в относимото поле на т. 5 в 
Раздел „Б“ от Част IV на разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална 
отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството си на проектант. 

Конкретно посочен е както номера на притежаваната от него застрахователна 
полица, застрахователната институция, издала въпросния документ, така и стойността на 
застрахователната сума, покриваща отговорността на Дружеството, съобразно качеството, в 
което е застрахован.  

Видно обаче от декларирания период на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на „Р-Студио“ ЕООД (от 23.09.2018 г. до 24.09.2019 г.), същата е била 
валидна към датата на подаване на офертата, но към датата на приключване 
изготвянето на настоящия протокол, посоченият документ не създава валидно 
застрахователно правоотношение. 

 
3. В таблицата, съдържаща се в полето на т. 1б) в Раздел „В“, Част IV от обсъждания 

ЕЕДОП, Икономическият оператор е вписал информация за три, сочени като изпълнени от 
него договора, в обхвата на всеки от които е посочил, че е осъществявал дейности по 
проектиране и последващо упражняване на авторски надзор на различни многофамилни 
жилищни сгради.  

Направено е подробно изброяване на отделните части на всеки конкретен 
инвестиционен проект, изготвен от Дружеството, както и кратка индивидуализация на 
съответната сграда, с посочване на административния ѝ адрес, РЗП, категория, височина и 
етажност, но въпреки тази видна прецизност, относима, конкретна и релевантна 
информация по отношение фазата на проектиране в която са изготвени сочените от 
„Р-Студио“ ЕООД проектни разработки, в обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

Предвид тази си констатация, Комисията счита, че посочените от 
Икономическия оператор три, изпълнени от него услуги, не могат безусловно, 
безрезервно и без да е необходимо да се приложи недопустимо за Комисията тълкуване 
да бъдат приети за съответни с минималното изискване за технически и 
професионални способности, утвърдено от Възложителя за целите на възлагането 
както в т. 1. на Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а от Обявлението за 
поръчка, така и в идентичното условие, обективирано в текста на т. 5.1. в Раздел III 
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от Указанията за участие, а именно: „услуги по изготвяне на технически или работни 
проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации“. 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от този от Партньорите данни за придобит от него професионален 
опит, обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  
каквато и да е информация досежно конкретния документ, с който всеки изготвен от 
него инвестиционен проект (макар и без яснота за фазата, в която е разработен), е 
приет без забележки от съответния Възложител. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

От друга страна, така установеният от нея пропуск формира извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие, но е допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, 
следващо цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в 
Указанията за участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него 
проектантска услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

 
4. В полето на Част IV, Раздел „В“, т. 2 на представения от него ЕЕДОП, този от 

Партньорите е вписал данни и информация, касаещи професионалната компетентност (със 
смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на лицата, 
предлагани от него за експерти в квалифицирания му проектантски екип, определен за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ – арх. Светослав Влайков; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Стоян Дженев; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Ван Хачадурян; 

- проектант по част „ВиК“ – инж. Васил Тодоров и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Павел Павлов, 
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в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната експертна позиция, за която са предложени 
отделните експерти, дейности по разработване на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, условията за които са утвърдени от Възложителя, публично 
оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. 
„б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. 
„б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са 
оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и задължителни за спазване. 

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

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

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, е направено следното, 
абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Проектант по част …… на следните обекти: 

- „26.07.2016 г. - 05.08.2016 г. Проектиране и последващо упражняване на авторски 
надзор на обект: Многофамилна жилищна сграда блок № 34, находяща се на адрес: гр. 
Кюстендил, бул. „Цар Освободител“ № 276, сграда с идентификатор: 41112.503.529.1. – 
РЗП – 5240,70 кв. м.  

- 15.09.2016 г. до 28.09.2017 г. Проектиране и последващо упражняване на авторски 
надзор на обект: Обновяване на многофамилна жилищна сграда на територията на гр. 
Перник във връзка с НПЕЕМЖС - сграда с административен адрес ул. „Петко Каравелов“ 
№20. 

- 18.11.2016 г. до 27.11.2016 г. Проектиране и последващо упражняване на авторски 
надзор на обект от Националната програма за енергийна ефективност на територията 
на гр. Гоце Делчев”, обособена позиция № 10 „гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” №49, бл. 8, вх. 
А, вх. Б и вх.В” РЗП на обекта- 3 550 кв. м.“. 

 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща твърдяния 
специфичен професионален опит на всеки един от посочените по-горе експерти, 
недвусмислено е видна липсата на каквато и да е индиция досежно фазата 
(техническа или работна) на посочените инвестиционни проекти, при изготвянето 
на различни части от които за участвали обсъжданите експерти. 

 
5. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от „Р-Студио“ ЕООД 

и формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, определен за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството на обекта по обособена позиция №3 от обхвата на настоящето 
възлагане, в разгледаното и в предходните точки поле на Част IV, Раздел „В“ на 
представения негов ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно това дали 
притежават валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя по 
напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
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Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Както вече беше отбелязано в т. 2 по-горе (макар и в друг контекст), в релевантното 
поле на Част IV, Раздел „Б“ на своя ЕЕДОП, този от Партньорите е описал притежаваната 
от него застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството“, в качеството му на проектант, но аналогична информация по отношение 
на лицата от посочения от Дружеството проектантски екип в обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Р-Студио“ ЕООД, издадена му в посоченото качество на 
„проектант“. 

 
6. По отношение на предложения от Дружеството проектант по част „План за 

управление на строителните отпадъци (ПУСО)“ - Николай Янков, в обсъжданото поле на 
т. 2 в Раздел „В“ на Част IV от ЕЕДОП, е отразено, че лицето притежава Сертификат за 
преминато обучение на тема „Нормативен контекст, основни обучения и практически 
указания по приложение на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали“. 

Не е посочена обаче изискуемата за допустимостта на експерта информация 
досежно притежавана от него пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 
от ЗУТ и Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП), валидна за 2019 г. 

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

Участника – „ЕЕ 201“ ДЗЗД, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. Приложеният като част от офертата Единен европейски документ за обществени 

поръчки на Участника – „ЕЕ 201“ ДЗЗД, е представен в електронен вид, в нередактируем 
PDF формат, без, обаче същият да е цифрово подписан от задълженото за това лице, 
по смисъла на чл. 41, ал. 4 от ППЗОП, който пропуск по съществото си представлява 
неспазване на императивното изискване на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, в сила от 1 април 2018 
г. 

В допълнение следва да се посочи и несъобразяването от страна на 
Икономическия оператор с подробните и ясни указания на Възложителя, разписани по 
начин за максимално улеснение на Участниците при подготовката на офертите им, 
които обяснения са обективирани на повече от две страници в Раздел IV, т. 2.2.1., А) 
от Указанията за участие в процедурата и в които ясно е пресъздадено следното 
законово положение: „съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Единният европейски документ за 
обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, по образец, утвърден с 
акт на Европейската комисия.  

ЕЕДОП се представя в електронен вид, във формат PDF, подписан с електронен 
подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 
услуги, записан на подходящ оптичен носител и приложен към документите по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП, част от офертата за участие в процедурата“. 
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Нещо повече, в частта от обсъждания раздел на Указанията, наименована 
„Представяне на ЕЕДОП“ (стр. 54), още по-недвусмислено е указано, че: „при 
представянето, попълненият формуляр се подписва с електронен подпис във версия в 
PDF формат, т.е. независимо от начина на попълване на ЕЕДОП, същият се 
представя към пакета документи за участие по съответната обособена позиция във 
формат PDF, подписан с електронен подпис и записан на подходящ оптичен носител. 
Форматът, в който се предоставя документа не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание“. 

 
2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата 
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати 
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези, 
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП-ите, представени от двамата 
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 1, 
т. 2, т. 3 и т. 4 и в Раздел II, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 на изложението по-горе, предвид 
което, настоящият помощен орган счита за излишно и ненужно тяхното повторно 
отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от него на всеки от горепосочените 
Икономически оператори в Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и в Раздел II, т. 2, т. 3, т. 4, 
т. 5 и т. 6 по-долу, са еднозначно относими и приложими и за Участника, което 
обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и заключенията на Комисията) 
неприложими и неважими и за него! 

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

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

 
1. За да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от Възложителя в 

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

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

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

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

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

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 
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- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

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

 

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

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Икономическия оператор да представи 
доказателство/а от което/които да е видно, че валидността на притежаваната от 
него задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, в качеството му на строител и проектант е удължена или че е сключил нова 
застраховка, валидна към датата на представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, 
едновременно с което следва да  впише в относимото поле на този нов ЕЕДОП и 
актуалния период на валидност на застрахователната си полица. 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, а също и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
доказателство/а, че предложения в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ експерт, а именно: инж. Илия 
Марков, притежава валиден документ - Удостоверение/Сертификат за преминат курс 
за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ. 

От така представяното/ните доказателство/а следва да са видни: датата на 
издаване, срока на валидност на документа, неговия предметен обхват и издалата го 
институция/организация, които данни следва да бъдат вписани и в относимото поле 
на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на представяния от Дружеството нов ЕЕДОП. 

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

професионални способности, одобрени от Възложителя по идентичен начин както в Раздел 
VI.3., т. 4 и т. 5, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от 
Обявлението за поръчка, а така също и в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за участие 
в процедурата, този от Партньорите трябва да попълни в съответните първо и второ 
полета на Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти 
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за екологично управление“ от ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към 
евентуално притежавани от него Сертификати за: 

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

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

 

Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки, че същото е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, Комисията указва на „Никмар Кънстракшън“ ЕООД да 
представи в приложение към изискания му нов ЕЕДОП и заверени копия на самите 
Сертификати, удостоверяващи както наличието на внедрени от него всяка една от 
горевизираните системи за управление на качеството и на околната среда, съобразно 
съответно релевантните и валидни понастоящем Стандарти, така и 
съответствието на Икономическия оператор с минималните изисквания, одобрени за 
целите на възлагането в горецитираните части от Документацията за участие в 
процедурата.   

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

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

 
1. За да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от Възложителя в 

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

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Икономическия оператор да представи 
доказателство/а от което/които да е видно, че валидността на притежаваната от 
него задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, в качеството му на проектант е удължена или че е сключил нова застраховка, 
валидна към датата на представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с 
което следва да  впише в относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на 
валидност на застрахователната си полица. 

 
3. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от „Р-Студио“ 

ЕООД данни, досежно проектантските услуги, изпълнени от него през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на поставеното от 
Възложителя изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта 
ѝ по обособена позиция №3, както и за безспорност при доказване от негова страна на 
съответствието си (едновременно с което и на самия Участник) с този от критериите за 
подбор за технически и професионални способности, Икономическият оператор следва да 
представи в новия си ЕЕДОП ясни, конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него 
минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, с 
ясна конкретизация на фазата, в която е изготвена проектната разработка. 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
съответно изпълнение (готовата проектна разработка), издаден от получателя на 
услугата или от компетентен орган. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от този от Партньорите да 
представи безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in 
fine от ЗОП,  издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин 



44 
 
 

да е видно, че „Р-Студио“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, този от Партньорите следва да представи за 
всеки един от предложените от него експерти от проектантския екип, определен за 
изпълнение на работното проектиране и осъществяването на авторския надзор по 
обособена позиция №3, безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице 
специфичен опит при осъществяването на съответните дейности, съобразно 
конкретната експертна позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ – арх. Светослав Влайков - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Стоян Дженев - професионален 
опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Ван Хачадурян - професионален опит 
като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации, 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Васил Тодоров - професионален опит като 
проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Павел Павлов - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

За целта, при представянето на данните и информацията, касаещи 
изготвените от всеки отделен експерт проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, следва ясно и недвусмислено да се посочи и 
фазата, в която е изработен, предаден и приет всеки отделен проект - техническа или 
работна. 

 
5. С цел доказване, че от страна на „Р-Студио“ ЕООД (респ. и от самия Участник) е 

изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо 
и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за 
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участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов 
ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни и информация за 
притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от него 
проектантски екип валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от самото Дружество аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за този от 
Партньорите ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на „Р-
Студио“ ЕООД да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че предложените от него 
проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, многократно цитирано по-горе. 

 
6. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „План за 
управление на строителните отпадъци (ПУСО)“ – Николай Янков, едновременно с което 
и за да е налице пълно съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя 
по идентичен начин в Раздел III.1.3., т. 3.1.6., б. „г“ от Обявлението за поръчка и в Раздел 
III, т. 5.3.1.6., б. „г“ от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор 
следва да впише в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП,  
данни и информация, с които да се удостоверява, че лицето притежава 
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и 
Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 
(ЗКАИИП), валидно за 2019 г. 

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

Комисията указва на Участника – „ЕЕ 201“ ДЗЗД данните, информацията и 
документите, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. На основание и с цел точно и стриктно изпълнение на императивната разпоредба 

на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Участникът, ако смята, че спрямо него са налице обстоятелствата по 
чл. 41, ал. 4 от ППЗОП, трябва да представи нов ЕЕДОП цифрово подписан (с 
квалифициран електронен подпис) от задълженото за това лица по смисъла на 
същата тази нормативна разпоредба, и приложен като основна част от изисканите 
му допълнителни документи в електронен вид, в нередактируем формат 

 
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника 
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните 
Партньори в състава му, обсъдени от Комисията в Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и в 
Раздел II, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от констативната част на настоящия Протокол, 
указанията и изискванията, дадени от Комисията на „Никмар кънстракшън“ ЕООД 
(Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4  по-горе) и на „Р-Студио“ ЕООД (Раздел II, т. 2, т. 3, т. 
4, т. 5 и т. 6 по-горе), важат напълно еднозначно и за Участника – „ЕЕ 201“ ДЗЗД, 
съответно той трябва да съобрази същите, като отрази 
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променените/допълнените/новите данни в представяния от него нов ЕЕДОП, като не 
е необходимо повторно представяне на изисканите от Комисията документални 
доказателства, с които следва да се докаже достоверността на отделни декларирани 
факти и обстоятелства. 

 
 
 
3. ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК“ – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1345 от 

18.07.2019г., депозирана за обособена позиция №6 
 
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

ЕЕДОП, представен от ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ“ – Партньор в 
Обединението, Комисията констатира следното: 

 
1. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, разписано в 

Раздел VI.3, т. 3.2.2., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел 
III „Изисквания към участниците в процедурата“, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие 
в процедурата, по отношение на предложения експерт за изпълнение функциите и 
отговорностите на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Лиляна 
Колева, Икономическият оператор се е позовал на притежавани от експерта Сертификати 
(неясно колко на брой), издадени от ГТПП, по отношение на които се сочи, че са със 
следния предметен обхват „контрол върху качеството на изпълнение на строителството 
и за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) на влаганите в 
строежите строителни продукти“.  

Спрямо така общо и неконкретно посочените „Сертификати“, едноличният търговец, 
освен че е „пропуснал“ да впише к им идентификационни номера, е направил 
отбелязване, че са издадени на 27.10.2010 г., което обстоятелство, Комисията намира за 
препятстващо възможността ѝ да приеме, че въпросният документ, издаден преди 9 
години и основан на неактуални (вкл. отменени и неприложими) стандарти, е 
„валиден“, каквото е изискването на Възложителя, одобрено в цитираните по-горе 
текстове от отделни части на Документацията по процедурата. 

 
С цел коректност, пълнота и обективност на правеното от нея отразяване на фактите 

и обстоятелствата, установени при прегледа на представения от този от Партньорите 
ЕЕДОП, Комисията намира за необходимо да посочи, че в обсъжданата част от 
декларацията (Част IV, Раздел „В“) е направено отбелязване, че г-жа Колева притежава и 
„Удостоверение №..........*/19.02.2018 г, издадено от Management Audit&Services за 
преминато обучение за Ръководител и Вътрешен одитор на Системи за управление на 
качеството и околната среда по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015“. 

Съобразявайки предметния обхват на въпросното Удостоверение, както и знанията и 
уменията на Ръководител и вътрешен одитор, придобити от експерта, настоящият помощен 
орган счита, че посочения документ не е относим към одобреното от Възложителя 
минимално изискване за предметен обхват, а именно: за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ, който 
пореден пропуск в информацията препятства възможността на Комисията за 
безпристрастна и обективна преценка отговаря ли експерта на обсъжданото 
минимално изискване, поставено като част от критерия за подбор за технически и 
професионални способности, оповестено в посочените части от Документацията по 
процедурата и следователно – известно на Участника и задължително за спазване от 
негова страна. 
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2. В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е отбелязало, че 
притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане Сертификати, 
разполагаемостта с които е поставена като минимални изисквания за допустимост, както в 
текстовете на Раздел VI.3., т. 4. и т. 5, във връзка с Раздел III.1.3. „Изисквано минимално 
ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.4. и в т. 5.5. от Раздел III на Указанията за 
участие в процедурата.  

По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор 
Сертификат - за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015,  
и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015, е направена 
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния 
документ, датата на издаването му, срока му на валидност и Сертифициращия орган, 
издател на въпросните удостоверителни документи. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на всеки от 
обсъжданите Сертификати обаче се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че изключително 
обобщително е посочено, че включва единствено следните дейности: „Строителство и 
проектиране“, докато изискваният за целите на настоящето възлагане предметен 
обхват на притежаваните от Участника Сертификати за прилагане на 
гореупоменатите Стандарти, следва да е: „в областта на сградното строителство“.  

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

- РУСЕ“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира следното: 
 
1. В представения в релеватното поле на Раздел В „Технически и професионални 

способности“ от Част IV на ЕЕДОП списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съдържащ 
посочване на изпълнени от „Линк - Русе“ ЕООД дейности с предмет, определян от 
Икономическия оператор за „сходен“ с предмета на възлагане с настоящата обществена 
поръчка и в частност – този на обособена позиция №6, за изпълнението на която се участва, 
е направено позововане на два броя дейности. 

В резултат от направения от нея преглед по същество на отразените от 
Икономическия оператор данни, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания, 
поставени от Възложителя в т. 1. на Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а от 
Обявлението за поръчка, така и в идентичното условие, обективирано в текста на т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, както и при обстоен анализ на представената 
доказателствена информация за изпълнените от Дружеството „сходни“ дейности, намира за 
правещо впечатление обстоятелството, че само едната от тях е проектантска услуга, 
съответстваща на изискването да е за изготвяне на работен проект. 

 

Като предмет на първия, сочен за изпълнен от него договор, този от Партньорите се 
е позовал на един конкретно индивидуализиран строителен обект, описан по следния 
начин: „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен 
адрес: ж.к. „Дружба“, блок 5“”, който включва полагане на топлоизолация и поставяне 
на дограма на обект с РЗП –4 124 м2“, без каквато и да е друга релевантна информация, 
която дори и по минимален начин да конкретизира какво е отношението на „Линк - 
Русе” ЕООД спрямо този именно обект и какви евентуално дейности е изпълнявало то 
по отношение на въпросния строеж, но преди всичко, дали те покриват условието да 
са проектантски услуги по изготвяне на технически и/или работен проект, с оглед 
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което, Комисията е в невъзможност да приеме обсъждания договор като „сходен“ с 
предмета на обособена позиция №6, за която е подадена офертата на Участника, 
Партньор в състава на който е „Линк – Русе“ ЕООД. 

 

С оглед гореизложените свои констатации, Комисията намира, че от страна 
на Икономическия оператор не е доказано съответствие с одобрено от Възложителя в 
Раздел III.1.3., т.1 от Обявлението за  поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.1. 
от Указанията за участие в процедурата минимално изискване през предходните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
2. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал данни и информация, касаещи професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
на лицата, определени от него за експерти от квалифицирания проектантски екип, 
предлаган за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на 
авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Красимир 
Крайчев; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Милен Стойнов; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Веселин Петров, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната експертна позиция, за която са предложени 
отделните експерти, дейности по разработване на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, условията за които са утвърдени от Възложителя, публично 
оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“ и т. 3.1.3., 
б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“ и т. 
5.3.1.3., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и 
задължителни за спазване. 

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

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

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, е извършено следното, 
абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Проектант по част …… при изпълнение на проект: 

- „Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Тервел по 
обособени позиции: обособена позиция № 1: „Сграда с административен адрес гр. Тервел, 
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ж.к. „Изгрев“, блок №2, който включва полагане на топлоизолация и поставяне на 
дограма на обект с РЗП –5 700 м2; 

- „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен 
адрес: ж.к. „Дружба“, блок 5, който включва полагане на топлоизолация и поставяне на 
дограма на обект с РЗП –4 124 м2. 

 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания 
специфичен професионален опит на всеки един от посочените по-горе експерти, 
недвусмислено е видна липсата на каквато и да е индиция досежно фазата 
(техническа или работна) на посочените инвестиционни проекти, при изготвянето 
на различни части от които за участвали обсъжданите експерти. 

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

настоящето възлагане позиция на проектант по част „Енергийна ефективност“,  
Участникът е посочил инж. Делян Радев, по отношение на чийто специфичен опит, в 
обсъденото и по-горе поле на Раздел „В“ от Част IV на разглеждания ЕЕДОП, декларативно 
е представена следната информация:  

„Проектант по част „Енергийна ефективност“ при изпълнение на проект:  

- „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен 
адрес: ж.к. „Дружба“, блок 5, който включва полагане на топлоизолация и поставяне на 
дограма на обект с РЗП –4 124 м2  

- „Изпълнение на работни проекти по части Архитектура, Конструкции, Електро, 
ВиК, Геодезия, ПБ, ОВК, ЕЕ, Паркоустройство, ПБЗ, и ПУСО за обект: "Жилищна сграда 
с обществено обслужващ партер и подземен гараж с ВиК отклонения, адрес: гр. Русе, ул. 
Давид №25, строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, буква „в” от ЗУТ и чл. 
6, ал. 3, от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, съгласно 
издаде Разрешение за строеж № 65/14.02.2018г. от Община Русе“. 

 

Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор и 
относима към предлагания от него експерт, освен по отношение на втория от 
гореизброените проекти, липсва каквато и да е индиция досежно фазата (техническа 
или работна) на другия инвестиционен проект, сочен като „изпълнен“ от инж. Радев. 

С оглед установеното и след анализ на така представените за експерта  данни 
и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за целите 
на настоящата обществена поръчка, публично оповестени, известни на 
заинтересованите за участие в процедурата лица и влезли в сила минимални 
изисквания за технически и професионални способности, Комисията намира за 
безспорно, че от описаните като извършени от експерта проектантски услуги не се 
доказва съответствие с едно от минималните изисквания, утвърдени от 
Възложителя за позицията на проектант по част „Енергийна ефективност“, а 
именно: придобит от лицето професионален опит при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, с което, съответно не е изпълнено и 
минималното изискване за допустимост, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., 
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т. 3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в 
Раздел III, т. 5.3.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
4. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от „Линк – Русе“ 

ЕООД и формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, определен за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството на обекта по обособена позиция №6 от обхвата на настоящето 
възлагане, в разгледаното и в предходните точки поле на Част IV, раздел „В“ на 
представения негов ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно това дали 
притежават валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя по 
напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Тук е мястото да се посочи, че в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на 
ЕЕДОП, този от Партньорите е описал притежаваната от него застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, в качеството му на 
проектант, но аналогична информация по отношение на лицата от посочения от 
Дружеството проектантски екип, в обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Линк - Русе“ ЕООД, издадена му също в качеството на „проектант“. 

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

Участника – ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“, Комисията констатира следните 
непълноти, пропуски и несъответствия: 

 
1. В предпоследното поле на Част II, Раздел „А“ от ЕЕДОП, съдържащо въпрос 

„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка заедно с други икономически оператори?“, е даден отрицателен отговор 
(отбелязана е алтернативата „не“).  

Предвид обстоятелството, че Участника - ДЗЗД „Проектстрой – Линк“ е 
неперсонифицирано лице, създадено посредством обединяване усилията, техническите и 
финансови ресурси на две Търговски дружества, поставили си обща цел – участието и 
спечелването на настоящата обществена поръчка, в частта на шестата от обособените ѝ 
позиции, така дадения отговор в обсъжданото поле на ЕЕДОП не кореспондира с 
посочения негов правен статут на „участваща група“ и е обективно неверен. 

 
2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата 
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати 
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези, 
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП-ите, представени от двамата 
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 1 и 
т. 2 и в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 на изложението по-горе, предвид което, 
настоящият помощен орган счита за излишно и ненужно тяхното повторно 
отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от него на всеки от горепосочените 
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Икономически оператори в Раздел I, т. 1 и т. 2 и в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 по-
долу, са еднозначно относими и приложими и за Участника, което обстоятелство 
обаче не ги прави (констатациите и заключенията на Комисията) неприложими и 
неважими и за него! 

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

Комисията указва на партньора в Обединението – ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР 
ПЕТРОВ“  данните, информацията и документите, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва на този от Партньорите 
да представи доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: г-жа Лиляна 
Колева притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс, не за вътрешен одитор, а за: осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

От така представяното/ните доказателство/а следва да е видна датата на 
издаване, срока на валидност на документа, неговия предметен обхват и издалата го 
институция/организация. 

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

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ да представи 
доказателства от които да е видно, че предметния обхват на притежаваните от 
него Сертификати за: 1) внедрена и сертифицирана система за управление на 
качеството по Стандарт ISO 9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана 
интегрирана система за управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, 
съответства на изискванията, утвърдени от Възложителя (неоспорени, влезли в сила 
и задължителни за изпълнение, съобразно императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по 
идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 4 и т. 5, във връзка с Раздел III.1.3. от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. – т. 5.5. от Указанията за участие 
в процедурата и е в областта на сградното строителство. 

Едновременно, Икономическият оператор трябва да попълни в относимите 
полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ на изискания му нов ЕЕДОП всички данни, относими и 
релевантни към притежаваните от него Сертификати. 

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

Комисията указва на партньора „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД данните, информацията и 
документите, които следва да се представят допълнително, а именно: 
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1. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от този от 
Партньорите данни, досежно проектантските услуги, изпълнени от него през последните 
три години, считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на поставеното от 
Възложителя изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта 
ѝ по обособена позиция №6, както и за безспорност при доказване от негова страна на 
съответствието си с този от критериите за подбор за технически и професионални 
способности, Икономическият оператор следва да представи нов ЕЕДОП, в полето на Част 
IV, Раздел „В“ от който да впише ясни, конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него 
минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, с 
ясна конкретизация на фазата, в която е изготвена проектната разработка. 

Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, изисква от Икономическия оператор да представи 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  
издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, 
че „Линк - Русе“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) дейности с посочения предмет, 
идентичен или сходен с тези на поръчката, в частта ѝ на обособена позиция №6. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“ и т. 3.1.3., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. 
„б“ и т. 5.3.1.3., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, „Линк – Русе“ ЕООД 
следва да представи за всеки един от предложените от него експерти от 
проектантския екип, определен за изпълнение на работното проектиране и 
осъществяването на авторския надзор по обособена позиция №6, безспорни данни и 
информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобит от всяко отделно лице специфичен опит при осъществяването на 
съответните дейности, съобразно конкретната експертна позиция, за която е 
предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Красимир 
Крайчев - професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Милен Стойнов - професионален 
опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Веселин Петров - професионален опит 
като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

 

За целта, при представянето на данните и информацията, касаещи 
изготвените от всеки отделен експерт проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, следва ясно и недвусмислено да се посочи и 
фазата, в която е изработен, предаден и приет всеки отделен проект - техническа или 
работна. 
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3. С цел осигуряване на всички необходими предпоставки, на основание на които 
Комисията да приеме наличието на пълно съответствие както на „Линк – Русе“ ЕООД, така 
и на самия Участник с минималното изисване, разписано от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане както в Раздел III.1.3., т. 3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така 
и в Раздел III, т. 5.3.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, представяйки 
изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва, в относимото поле на 
Част IV, Раздел „В“ да представи за предложения от него проектант по част „Енергийна 
ефективност“ – инж. Делян Радев безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето професионален 
опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при разработването на 
минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
4. С цел доказване, че от страна на „Линк - Русе“ ЕООД е изпълнено минималното 

изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и 
оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, 
така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от „Линк – Русе“ ЕООД аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Дружеството 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на този от 
Партньорите да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че предложените от него 
проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, многократно цитирано по-горе. 

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

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

 
1. Отчитайки факта, че с обединяването на усилията на Партньорите ЕТ 

„Проектстрой – Петър Петров“ и „Линк-Русе“ ЕООД в общо неперсонифицирано 
Дружество по ЗЗД – „Проектстрой-Линк“, което е и Участникът в настоящата процедура, 
на това ДЗЗД е дадено качество на „участваща група“ (съобразно смисъла на понятието, 
влаган в ЕЕДОП), в допълнително представяния от името на Обединението нов 
Единен европейски документ за обществени поръчки, в предпоследното поле на Част 
II, Раздел „А“, съдържащо въпрос „Икономическият оператор участва ли в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически 
оператори?“, следва да бъде даден отговор „да“. 
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Едновременно, в следващото поле, трябва последователно, коректно и 
изчерпателно да се впишат данните, относими не само към „участващата група“, а и 
към всички Икономически оператори в състава ѝ.  

 
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника 
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните 
Партньори в състава му, обсъдени от Комисията в Раздел I, т. 1 и т. 2 и в Раздел II, т. 1, 
т. 2, т. 3 и т. 4 от констативната част на настоящия Протокол, указанията и 
изискванията, дадени от Комисията на ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ (Раздел I, 
т. 1 и т. 2 по-горе) и на „Линк-Русе“ ЕООД (Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 по-горе), 
важат напълно еднозначно и за Участника – ДЗЗД „Проектстрой - Линк“, съответно 
той трябва да съобрази същите, като отрази променените/допълнените/новите 
данни в представяния от него нов ЕЕДОП, като не е необходимо повторно 
представяне на изисканите от Комисията документални доказателства, с които 
следва да се докаже достоверността на отделни декларирани факти и 
обстоятелства. 

 
 
 
4. ДЗЗД „СТИНПРОЕКТ“ – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1350 от 18.07.2019г., 

депозирана за обособена позиция №4 
 
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

ЕЕДОП, представен от „СТИНИ“ ООД – Партньор в Обединението, Комисията 
констатира следното: 

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

II на ЕЕДОП, са вписани данни по отношение на лице, определяно като Управител на 
Дружеството – г-н Иван Петков.  

При направена съпоставка с данните и информацията, съдържащи се в 
заключителната част на разглеждания документ, Комисията констатира, че именно г-н 
Петков е лицето, положило подписа си под текстовете на разглеждания ЕЕДОП, подаден от 
„Стини“ ООД и представен в офертата от името на този от Партньорите в Обединението –
цифрово подписан, съобразно изискванията на Възложителя, основани на Методическо 
указание № МУ-4 от 02.03.2018 г. на АОП и имащи за правно основание чл. 67, ал. 4 от 
ЗОП. 

Отчитайки гореизложеното, едновременно с което, ползвайки се от правомощията, 
давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка в 
публично оповестената и достъпна информация, съдържаща се в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ, поддържан от Агенция по вписванията, отразяваща актуалните данни и вписани 
обстоятелства по партидата на Дружеството, в резултат от която установи, че Управител на 
„Стини“ ООД, е не само г-н Иван Петков, но така също и г-жа Таня Колева. 

Така установените обстоятелства обосновават извод, че всяко едно от 
горепосочените лица: както г-н Иван Петков, така и г-жа Таня Колева, имат статут 
на задължени да подпишат ЕЕДОП лица, на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, които именно нормативни условия, следва да се съобразят 
и спазят при представянето на изисквания от Икономическия оператор нов ЕЕДОП. 

Предвид посоченото, пропуск от страна на „Стини“ ООД е, че този от двамата 
Управители не е вписан в това му качество в Раздел „Б“ на Част II от ЕЕДОП, както и 
че не е подписал същия, или отделен ЕЕДОП (в хипотезите на чл. 41, ал. 2 от ППЗОП). 
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Тук е мястото да се посочи и факта, че в представената оферта липсва изразено под 
една или друга форма волеизявление от страна на подписалия ЕЕДОП Управител за 
наличие на обстоятелствата по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП. 

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

професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) 
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка/конкретната обособена позиция, в първото поле на Раздел „В“ от 
Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил позоваване на 2 (два) предметно 
представени обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него обекти, този от Партньорите е 
посочил още и отделните, изпълнени от него строително-монтажни работи, съответната им 
стойност, мястото, периода на изпълнението им и конкретния Възложител на всяко отделно 
строителство. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Стини“ ООД факти и 
обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки конкретен строителен 
обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, едновременно с което и 
отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като критерии за подбор, Комисията 
установи следното: 

2.1. По отношение на нито един от посочените като изпълнени от него строежи, 
Икономическият оператор не е представил данни за съответния за конкретния обект 
Констативен акт за установяване на годността за приемането му – обр. 15 към 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
или друг документ за предаване и приемане на конкретния строеж от Възложителя, 
поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията намира за 
недоказано (към момента), от страна на Икономическия оператор, че който и да било 
от отделните обекти, може да се приеме за „изпълнен“ (такъв, който е не само 
завършен, но за него е издаден и съответен акт за установяване годността за 
приемането и ползването му), по причина на това, че в третата забележка, следваща 
текста на визираната по-горе т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, по 
недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване съответствие с обсъжданото 
минимално изискване за технически и професионални способности, „дейностите 
(строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по 
реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността 
за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане 
на строежа от Възложителя“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.2. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира ........ като за всяко, посочено като изпълнено от него 
строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на която е 
приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е съставен 
Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на 
строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, което 
изискване, Икономическият оператор видно не е изпълнил. 
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2.2. Досежно първия от вписаните в обсъжданото поле на ЕЕДОП договори, 

Икономическият оператор е декларирал изпълнени от него по възлагане на Община Стара 
Загора инженерингови дейности – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на община Стара Загора, за Обособена позиция №1: 
Жилищна сграда, гр.Стара Загора, кв. „Три Чучура“, бл. №103, вх.0, вх. А , в което число и 
дейности по: „топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на под, топлоизолиране 
на покрива на сградата, полагане на хидроизолация, подмяна на съществуваща дограма, 
подмяна на сградна инсталация (електроинсталация)“. 

Конкретизирани са съответно началната и крайна дата на изпълнение на описаните 
дейности, както и полученото за реализирането на обекта възнаграждение, възлизащо на 
531 830,21 лв., без ДДС. 

 

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

Видно от направеното от страна на Общината – Възложител обявяване в Регистъра 
на обществените поръчки на Обявление за възложена поръчка, с реф. № 00774-2016-0052 от 
23.05.2017 г. (установимо и от самия договор, публикуван на Профила на купувача на 
Община Стара Загора), изпълнението на дейностите по: „Инженеринг на жилищна сграда 
гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“, бл. №103, вх. 0, вх. А“, е възложено с договор  № 562 от 
06.04.2017 г. на ДЗЗД „Рестини“, а не на „Стини“ ООД. 

Така установеният от Комисията факт, че сочения за изпълнен от Икономическия 
оператор договор с горевизирания предмет, всъщност е възложен и реализиран от 
Дружество по ЗЗД „Рестини“ (в състава на което освен „Стини“ ООД е включено и 
„Реминг консулт“ АД - Словакия, без яснота какво е процентното участие на всяко едно 
от Дружествата), е „пропуснат“ в декларацията на този от Партньорите. 

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

Друг, видно „пропуснат“ от Икономическия оператор факт, е този, че сумата, в 
посочения от него размер от 531 830,21 лв., без ДДС е била дължима на ДЗЗД „Рестини“ 
като цяло, а не само на „Стини“ ООД. 

В заключение следва да се посочи и това че, според Комисията е налице 
несъобразяване от страна на Икономическия оператор с още едно от условията, одобрено 
от Възложителя в петото пояснение след т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие в 
процедурата (стр. 43), според което „В случаите, в които Участникът декларира 
строителни дейности при изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение 
или като подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които сам е 
изпълнил и за които може да представи съответните доказателства“. 

 
2.3. Аналогични с тези, обективирани в предходната точка са констатациите на 

Комисията по отношение и на втория от договорите, на които този от Партньорите 
основава съответствието си (както и това на самия Участник) с обсъжданото минимално 
изискване за технически и професионални способности. 

За този от обектите, определен като: „Обновяване на многофамилни жилищни 
сгради на територията на Столична община, район Слатина по Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, по обособена позиция №2 – 
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Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. 
София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27А“, Икономическият оператор твърди, че са 
„извършени следните видове дейности: полагане на топлоизолация на стени и покрив, 
полагане на хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна на сградна инсталация 
(електроинсталация)“. 

Отразена е и декларация, че получената от „Стини“ ООД стойност за изпълнението е 
в размер на 857 858,60 лв., без ДДС.  

 

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

Видно от направеното от страна на Района – Възложител обявяване в Регистъра на 
обществените поръчки на Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, с 
реф. № 01272-2016-0001 от 17.12.2018 г., изпълнението на дейностите по: „нженеринг 
(проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, ж. к. „Христо 
Смирненски" , бл. 27А“, е възложено с договор  № РСЛ17-ДГ55-24 от 27.06.2017 г. и 
осъществено от ДЗЗД „Рестини“, а не от „Стини“ ООД. 

Така установеният от Комисията факт, че сочения за изпълнен от Икономическия 
оператор договор с горевизирания предмет, всъщност отново е реализиран от Дружество по 
ЗЗД „Рестини (в състава на което освен „Стини“ ООД е включено и „Реминг Консулт“ АД - 
Словакия, без яснота какво е процентното участие на всяко едно от Дружествата), за 
пореден път е „пропуснат“ в декларацията на този от Партньорите. 

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

Друг, видно променен от „Стини“ ООД факт, е този, че заплатената сума за 
извършеното от ДЗЗД „Рестини“ изпълнение, е в размер на 833 780,25 лв., без ДДС, 
предвид което е алогично само единия от партньорите в състава му – „Стини“ ООД да 
е получил като „част“ от тази сума възнаграждение в размер на 857 858,60 лв., без 
ДДС.  

 

В заключение следва отново да се подчертае, че е налице поредното несъобразяване 
от страна на Икономическия оператор с условието, одобрено от Възложителя в петото 
пояснение след т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие в процедурата (стр. 43), според 
което „В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при 
изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, 
се описва само тази част от дейностите, които сам е изпълнил и за които може да 
представи съответните доказателства“. 

 
3. В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е 
отбелязало, че притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане 
Сертификати, разполагаемостта с които е поставена като минимални изисквания за 
допустимост, както в текстовете на Раздел VI.3., т. 4. и т. 5 от Обявлението за поръчка, така 
и в т. 5.4. и в т. 5.5. от Раздел III на Указанията за участие в процедурата.  

По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор 
Сертификат - за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015,  
и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена 
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индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния 
документ, обхвата и срока му на валидност, както и неговия издател. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на всеки от 
обсъжданите Сертификати обаче се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че включва 
единствено следните дейности: „Проучване и изграждане на строителни обекти. 
Ремонти и реконструкции на съществуващи обекти“, докато изисквания за целите на 
настоящето възлагане предметен обхват на притежаваните Сертификати за 
прилагане на гореупоменатите Стандарти, следва да е: „в областта на сградното 
строителство“.  

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

„ИНЖПРОЕКТ“ ООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира следното: 
 
1. В предпоследното поле на Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, описвайки „ролята си 

в участващата група“ (съобразно използваната в ЕЕДОП терминология), този от 
Партньорите е посочил следното: „1. разработване на технически проект, включително 
необходимите работни детайли за нуждите на обновяването; 2. упражняване на 
авторски надзор; 3. следи спазването на изискванията на действащата нормативна 
уредба в техническия проект“. 

По аналогичен начин е разписан и поетия от Дружеството ангажимент, обективиран 
в т. 2.12.2. от представения Анекс към Споразумение за създаване на Обединение, сключен 
между Партньорите на 12.07.2019 г., с основна цел – участие в настоящата обществена 
поръчка. 

Съобразно въпросната клауза, „Инжпроект“ ООД се е съгласило да изпълнява „в 
рамките на договора за обществена поръчка изготвянето на технически проект по всички 
части и осъществяването на авторски надзор по време на изпълнение на СМР“. 

 

Така демонстрираната от „Инжпроект“ ООД готовност да изготви „изцяло“ 
във всичките му части инвестиционния проект за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 2“, бл. 213, във фаза „технически проект“ влиза в противоречие и 
предпоставя както убеждение за неразбиране от страна на Икономическия оператор 
предмета на възлагане по всяка от обособените позиции в настоящата процедура (и в 
частност – по обособена позиция №4), така и несъобразяване и неспазване на едно от 
основните изисквания на Възложителя към изпълнението на поръчката, разписани 
както в Раздел II, т. 3.1. от Указанията за участие, така и в т. 5.1. от утвърдената за 
целите на възлагането, неоспорена и влязла в сила Техническа спецификация. 

Съобразно визираното условие, първата основна дейност, предмет на 
изпълнение по всяка от обособените позиции, в това число и по обособена позиция №4 
е: изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“. 

 
2. В Част II, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти“ от ЕЕДОП, е направено отбелязване, обективиращо волеизявлението на 
Икономическия оператор да използва капацитета на други субекти (Трети лица, по смисъла 
на чл. 65 от ЗОП), но без да е посочен техния брой и да е направена персонална 
идентификация на тези лица. Не е посочен и ресурса/капацитета на 
третото/третите лице/лица, който този от Партньорите възнамерява да ползва за 
доказване съответствие с утвърдени за целите на настоящата процедура 
(съответната обособена позиция) критерии за подбор. 
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Съобразно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, „участниците могат за 
конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние, техническите и професионалните способности“. 

Основавайки се на конкретните хипотези, при които на Участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка е предоставена правна възможност да се позове на 
капацитета на Трети лица, законодателно уредени в цитираната и приложима нормативна 
уредба, отчитайки и обстоятелството, че за целите на настоящето възлагане, Възложителят 
е поставил критерии и изисквания както към икономическото и финансовото състояние, 
така и към техническите и професионални способности на Икономическите оператори, 
Комисията намира за недопустимо по тълкувателен път да извежда заключение за 
вероятната относимост на капацитета на други субекти, които Дружеството е само 
индикирало, че ще ползва. 

Едновременно, съобразно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, „когато участникът 
е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 
критериите за подбор ....., за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който 
съдържа информация по ал. 1“ (за липса на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор, за доказването на които Участникът се позовава на техния 
капацитет). 

Така цитираната разпоредба е транспонирана от Възложителя и публично 
оповестена с изискването, съдържащо се в текста на последния абзац на т. 1.3. в Раздел III 
от Указанията за участие, съобразно което „Всяко Трето лице, на чийто капацитет се 
позовава Участника, представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната 
информация: …….“.  

 

С цел пълнота и обективност на отразяваните от нея факти, следва да се посочи, че 
като елемент от представените от ДЗЗД „Стинпроект“ документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 
формиращи част от офертата му (елемент от която е и обсъждания ЕЕДОП на този от 
Партньорите), не е/не са приложени индивидуални единни декларации (ЕЕДОП) от 
друго/други лице/лица, декларирало/ли, че предоставя/т капацитет/ресурс за ползване от 
този именно Участник и в частност – от „Инжпроект“ ООД като Партньор в Обединението. 

 

Предвид горепосочените факти, установени от нея, посредством съпоставка както на 
данните и информацията, отразени в ЕЕДОП, представен от този Партньор, така и на тези в 
други части от офертата, Комисията счита, че липсата на ясно индивидуализиране в 
полето на Част II, Раздел „В“ (или в друг относим документ) на конкретните лица и техния 
брой, респ. съответните критерии за подбор, които Икономическият оператор предвижда да 
докаже посредством капацитета на това лице/тези лица, както и абстрактния и безличен 
отговор „да“ в обсъжданото поле на ЕЕДОП, по същество представлява неизпълнение от 
страна на Икономическия оператор на указанията, съдържащи се в самия ЕЕДОП и 
обективирани в последния текст на Раздел „В“ от тази част на документа. Съобразно 
въпросните указания „Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана в 
раздели А и Б от настоящата част (Част II) и в Част III….. Посочете информацията 
съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение 
към специфичния капацитет, който Икономическият оператор ще използва“. 

 
3. В последното поле от Раздел „Б“ в Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е декларирал следното, цитирано дословно: „300 000 лв. 
Застрахователна полица № …..….*, валидна до 05.04.2020 г., издадена от 
Застрахователна компания „ДЗИ“. 

Недвусмислено видно от цитираната декларация на Икономическия оператор е 
обстоятелството, че същата не дава каквато и да е ясна и съответстваща на 



60 
 
 

изискванията на Възложителя информация, досежно качеството, в което 
Икономическият оператор е застраховал своята професионална отговорност – като 
„проектант“ и/или като „строител“. 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от „Инжпроект“ ООД 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на т. 4.2. 
от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея е налице обективна невъзможност да 
приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП. 

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

 
4. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, този 

от Партньорите е вписал данни и информация, с които цели да докаже съответствието си 
(както и това на самия Участник) с минималното изискване за технически и професионални 
способности, утвърдено за целите на настоящето възлагане както в текста на Раздел III.1.3., 
т. 1 от Обявлението за поръчка, така и в условието на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за 
участие, като е направил позоваване на девет договора за инженеринг, в обхвата на всеки 
един от които сочи, че е осъществявал дейности по проектиране и осъществяване на 
авторски надзор. 

Относима, конкретна и релевантна информация по отношение фазата на 
проектиране в която са изготвени сочените от „Инжпроект“ ООД проектни 
разработки, като част от изброените девет инженерингови дейности, в обсъждания 
ЕЕДОП не се съдържа. 

Такава релевантна информация е вписана единствено по отношение 
проектната разработка, изпълнена от Дружеството по възлагане на „Трейс Ямбол 
(обект №8), като е конкретизирано, че изготвеният проект за саниране на сграда с 
административен адрес гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето“, бл. 7, е „технически“. 

С оглед тези си констатации, Комисията намира, че останалите осем услуги, 
сочени за изпълнени от Дружеството не могат да бъдат квалифицирани като 
„сходни“ с предмета на настоящето възлагане, съобразно изискванията на 
Възложителя, одобрени и оповестени в горецитираните части от Документацията 
за участие в процедурата, а именно: „услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации“. 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от „Инжпроект“ ООД данни за придобит от него професионален 
опит, обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  
каквато и да е информация досежно конкретния документ, с който всеки, изготвен 
от него инвестиционен проект (макар и без яснота за фазата, в която е разработен), е 
приет без забележки от съответния Възложител. 
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Посоченият пропуск, настоящия помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

От друга страна, така установения от нея пропуск формира извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие, но е допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, 
следващо цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в 
Указанията за участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него 
проектантска услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

 
5. В обсъденото и в предходната точка поле на Част IV, Раздел „В“ на разглеждания 

ЕЕДОП, Икономическият оператор е представил информация за притежавана от всеки един 
от експертите от проектантския му екип персонална застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

При извършения от нея прочит и анализ на така предоставените ѝ от „Инжпроект“ 
ООД данни, Комисията констатира следното: 

(1) посочената като притежавана от лицето, определено за проектант по част 
„Електро“ – инж. Милен Маринов застрахователна полица за сключена застраховка 
„Професионална отговорност в проектирането“ е изтекла на 11.09.2019 г.  

(2) от данните, отразени в посоченото поле на ЕЕДОП и относими към 
притежаваната от експерта, предложен за проектант по част „Енергийна ефективност” – 
инж. Христо Димов застраховка „Професионална отговорност“, е видно, че срока, в който 
е била застрахована отговорността на проектанта е изтекъл на 30.09.2019 г. 

От така посочените крайни дати, до които са важали персоналните застраховки 
на индивидуализираните по-горе лица, за Комисията е ясно, че същите са били валидни 
към датата на подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на 
настоящия протокол, посочените документи не създават валидни застрахователни 
правоотношения. 

 
6. По отношение на нито едно от лицата, включени в предлагания от този от 

Партньорите проектантски екип и определени за изпълнение на функциите и 
отговорностите, следващи от позиците на:  

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Петър Илиев; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Милен Маринов; 
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- проектант по част „ВиК“ – инж. Мария Белински и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Христо Димов, 

не са вписани релевантни данни и информация досежно това каква е 
придобитата от всяко едно от гореизброените лица специалност, който пропуск 
предпоставя заключение за несъобразяване и неизпълнение от страна на 
Икономическия оператор на част от минималните изисквания, поставени от 
Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 3.1.2., б. „а“, т. 3.1.3., б. 
„а“, т. 3.1.4., б. „а“ и т. 3.1.5., б. „а“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 
5.3.1.2., б. „а“, т. 5.3.1.3., б. „а“, т. 5.3.1.4., б. „а“ и т. 5.3.1.5., б. „а“ от Указанията за 
участие в процедурата. 

 
7. Както бе посочено и в предходната точка, в полето на Част IV, Раздел „В“ на 

представения от него ЕЕДОП, този Партньор е вписал данни и информация, касаещи 
професионалната компетентност на лицата, предлагани от него за експерти от 
квалифицирания проектантски екип, определен за изпълнение на дейностите по 
проектиране и осъществяване на авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ – арх. Камен Кръстев; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Петър Илиев; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Милен Маринов; 

- проектант по част „ВиК“ – инж. Мария Белински и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Христо Димов, 

в разглежданото поле на обсъждания ЕЕДОП, освен липсващите данни, 
обсъдени в предходната точка (за повечето от експертите), не са вписани относими и 
достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че всяко от лицата 
съответства на поставеното за целите на възлагането минимално изискване за 
придобит специфичен професионален опит при осъществяването на съответните, 
съобразно конкретната експертна позиция, за която са предложени отделните 
експерти, дейности по разработване на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации, условията за които са утвърдени от Възложителя, публично оповестени 
са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 
3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 
5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, 
влезли са в сила, поради което основание са и задължителни за спазване. 

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

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от „Инжпроект“ ООД, а именно: 

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП е вписана информация за притежавания от всеки проектант опит (в години), като в 
допълнение са изброени множество различни инвестиционни проекта, за които се сочи, че 
при изготвянето им, съответният експерт е участвал, съобразно притежаваната от него 
експертиза. 

 

При направен от страна на настоящия помощен орган експертен анализ на 
данните и информацията, декларативно представени от Икономическия оператор и 
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касаещи претендирания специфичен професионален опит на всеки един от 
посочените по-горе експерти, беше установена липса на каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на посочените инвестиционни проекти, 
при изготвянето на различни части от които за участвали обсъжданите експерти. 

 
8. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция 

на Проектант по част „Електро”, както вече многократно беше посочено по-горе (макар 
и в друг контекст) е предложен инж. Милен Маринов Маринов, по отношение на когото в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП е посочено, че притежава 
Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, с рег. 
№037491, включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра липсва лице, регистрирано с уникален номер 037490 (най-малкото по 
причина на това, че всички номера в Регистъра са пет, а не шестцифрени). 

Едновременно, от извършената от настоящия помощен орган друга проверка във 
въпросния регистър (поименна), беше установено, че предложения от Участника експерт - 
инж. Маринов е вписан в КИИП под №09351. 

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

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

 
1. В предпоследното поле на Част II, Раздел „А“ от ЕЕДОП, съдържащо въпрос 

„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка заедно с други икономически оператори?“, е даден отрицателен отговор 
(отбелязана е алтернативата „не“).  

Предвид обстоятелството, че Участника - ДЗЗД „Стинпроект“ е неперсонифицирано 
лице, създадено посредством обединяване усилията, техническите и финансови ресурси на 
две Търговски дружества, поставили си обща цел – участието и спечелването на настоящата 
обществена поръчка, в частта на четвъртата от обособените ѝ позиции, така дадения 
отговор в обсъжданото поле на ЕЕДОП не кореспондира с посочения негов правен 
статут на „участваща група“ и е обективно неверен. 

 
2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата 
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати 
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези, 
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП-ите, представени от двамата 
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 2 и 
т. 3 и в Раздел II, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 на изложението по-горе, предвид което, 
настоящият помощен орган счита за излишно и ненужно тяхното повторно 
отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от него на всеки от горепосочените 
Икономически оператори в Раздел I, т. 2 и т. 3 и в Раздел II, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 по-
долу, са еднозначно относими и приложими и за Участника, което обстоятелство 
обаче не ги прави (констатациите и заключенията на Комисията) неприложими и 
неважими и за него! 
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*********************************************************************** 
 
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 

Комисията указва на партньора в Обединението – „СТИНИ“ ООД  данните, 
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а 
именно: 

 
1. Предвид изтъкнатите от Комисията аргументи (т. 1 от констативната част по-

горе), че със статут на лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП 
са и двамата Управители на „Стини“ ООД, Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, 
който, освен че трябва да бъде подписан от всеки един от тези Управители – г-н Иван 
Петков и г-жа Таня Колева, следва да бъде попълнен коректно в частта му на Раздел 
„Б“ в Част II, посредством вписване на необходимата и релевантна информация и за 
двете, представляващи и управляващи Дружеството лица. 

При представяне на изискания му нов ЕЕДОП, стриктно следва да бъде спазено 
от Икономическия оператор и задължението документът да е в електронен вид, в 
нередактируем pdf формат и подписан цифрово (с електронен подпис) от всяко едно 
от конкретно индивидуализираните по-горе лица – Управители (освен, ако не бъдат 
представени доказателства за наличие на основанията на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП).   

 

2. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 
досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, покриващи 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №4), както и за безспорност при 
доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални 
способности, „Стини“ ООД  трябва, при вписване на информацията в първото поле на 
Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи ясно посочване на 
конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с който е установена 
годността за приемане на всеки отделен от двата, посочени от него строежи, на 
изпълнението на които основава съответствието си с конкретно обсъжданото 
минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 

От друга страна, бидейки задължен от нормата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, 
Икономическият оператор следва да се придържа и да изпълни условието, обективирано 
от Възложителя в петото пояснение, следващо минималното изискване на т. 5.2. от 
Раздел III на Указанията за участие, като за целта представи в новия си ЕЕДОП ясни, 
конкретни и несъмнени данни както за процентното си участие при изпълнението на 
строителството от обхвата на всеки един от посочените от него обекти, в списъка по 
чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП (бидейки част от състава на Изпълнителя – ДЗЗД „Рестини“), 
така и за конкретните, изпълнени само от него строителни дейности при 
реализацията на въпросните обекти, за които може да представи съответните 
доказателства, тяхната реална стойност и действителните периоди на 
изпълнението им. 

 
Едновременно и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Икономическия оператор да 
представи безспорни доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 
от ЗОП,  издадени от трети лица, различни от Дружеството, неговия Партньор или 
от самия Участник, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че 
„Стини“ ООД е изпълнило минимум 2 (две) дейности с предмет, идентичен или сходен 
с този на поръчката, в частта ѝ на обособена позиция №4, а именно: изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
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основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, включващи 
кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) 
монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации. 

 

3. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 
ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Стини“ ООД да представи доказателства от които 
да е видно, че предметния обхват на притежаваните от него Сертификати за: 1) 
внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт ISO 
9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на 
околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, съответства на изискванията, утвърдени 
от Възложителя (неоспорени, влезли в сила и задължителни за изпълнение, съобразно 
императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 4 и 
т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. – т. 5.5. от Указанията за 
участие в процедурата и е в областта на сградното строителство. 

Едновременно, Икономическият оператор трябва да попълни в относимите 
полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ на изискания му нов ЕЕДОП всички данни, относими и 
релевантни към притежаваните от него Сертификати. 

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

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

 
1. Основавайки се на установеното от нея несъответствие между поетия от 

„Инжпроект“ ООД ангажимент да изготви „технически проект“ и предварително 
обявеното от Възложителя условие за изпълнение на поръчката, разписано по идентичен 
начин в Раздел II, т. 3.1. от Указанията за участие и в т 5.1. от Техническата спецификация, 
съобразно което в резултат от възлагането, Участникът следва да изготви работен проект, 
Комисията указва на този от Партньорите да представи нов ЕЕДОП, като в предпоследното 
поле на Част II, Раздел „А“ от съдържанието му, отрази поемания от него ангажимент да 
изготви инвестиционния проект във фаза „работен проект“ (ако има действително 
формирана от него воля в този смисъл). 

В хипотеза на изразено от Икономическия оператор волеизявление да съобрази и 
спазва посочените по-горе предварително обявени от Възложителя условия за изпълнение 
на поръчката, същото това негово съгласие трябва да се обективира и в нов 
договор/анекс/споразумение или еквивалентен документ, подписан от Партньорите в 
Обединението. 

 
2. С цел коректно, точно и стриктно съблюдаване на указанията за попълване на 

ЕЕДОП, съдържащи се в отделни текстове от съдържанието му, както и за да е налице 
основание Комисията да може да приеме безусловно и без необходимост от тълкуване 
съответствието както на този от Партньорите, така и на самия Участник и евентуално 
ползвано/ни от него/тях капацитет/ресурси на Трети лица с изискванията на Възложителя, 
Икономическият оператор трябва да представи нов ЕДОП, като ясно и недвусмислено 
индивидуализира конкретните субекти, вписвайки техните имена/фирмено 
наименование и критериите за подбор, съответствието с които доказва, ползвайки 
именно техните ресурси (на тези Трети лица). В хипотеза, че попълваната форма на 
ЕЕДОП не позволява вписване на визираните данни, следва да се представи друг 
документ (с вид и форма, по преценка на Икономическия оператор), в който да е 
обективирана посочената информация. 
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Едновременно и в изпълнение на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, от всяко Трето лице 
трябва да се представи отделен ЕЕДОП. 

В хипотеза, че няма да се ползват ресурси (капацитет) на Трети лица, във 
въпросното поле от ЕЕДОП трябва да се отбележи отрицателен отговор („не“). 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва 
на „Инжпроект“ ООД да представи доказателство/а, от което/които да е видно, че 
притежава валидна задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 
171, ал. 1 от ЗУТ, клауза проектант и/или строител. 

Едновременно следва да впише в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“ на 
представяния нов негов ЕЕДОП всички релевантни данни, доказващи съответствието му с 
минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III.1.2. „Изисквано минимално 
ниво“, т. 2 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие в процедурата. За целта, във визираното поле следва да се 
предоставят данни и информация относно: (1) вид, номер и дата на издаване на 
застрахователната полица/еквивалентен документ; (2) застрахованото лице; (3) 
професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срока на валидност 
на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута; (6) застрахователната 
институция, издала документа.  

 

4. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от „Инжпроект“ 
ООД данни, досежно проектантските услуги, изпълнени от него през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на поставеното от 
Възложителя изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта 
ѝ по обособена позиция №4, както и за безспорност при доказване от негова страна на 
съответствието си с този от критериите за подбор за технически и професионални 
способности, Икономическият оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП ясни, 
конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него минимум 2 (две) услуги по изготвяне 
на технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, с ясна конкретизация на фазата, в която е 
изготвена проектната разработка. 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
изпълнение (готовите проектни разработки), издаден от получателя на услугата или 
от компетентен орган. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Дружеството да представи 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  
издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че 
„Инжпроект“ ООД е изпълнило минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 
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5. Комисията указва на Икономическия оператор да представи доказателства от 
които да е видно, че валидността на притежаваните от предложените от него 
проектанти по част „Електро“  - инж. Милен Маринов и по част „Енергийна 
ефективност“ – инж. Христо Димов персонални задължителни застраховки 
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ е  удължена, или че всяко едно 
от лицата е сключило нова застраховка, валидна към датата на представяне на 
изисквания от „Инжпроект“ ООД нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да впише 
в относимото поле на изискания му нов ЕЕДОП и съответните периоди на валидност 
на застрахователните полици, притежавани от отделните експерти. 

 
6. Предвид установената от нея липса на информация, от която да се установи 

специалността на предлаганите от „Инжпроект“ ООД експерти за изпълнение на задачите, 
следващи от позициите на: проектанти по част „Конструктивна“, част „Електро“, част 
„ВиК“ и част „Енергийна ефективност“, Комисията указва на този от Партньорите при 
представянето на изискания му нов ЕЕДОП, да впише достатъчно относими данни, от 
които по недвусмислен начин да е видно: 

- придобита от проектант по част „Конструктивна“ – инж. Петър Илиев 
образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” със специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“ (ПГС), или „Строителство на сгради и 
съоръжения“ (ССС), или еквивалентна; 

- придобита от проектант по част „Електро“ – инж. Милен Маринов 
образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” със специалност 
„електроинженер” или еквивалентна; 

- придобита от проектант по част „ВиК“ – инж. Мария Белински образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” със специалност „ВиК“, „ХТС“ или 
еквивалентна и 

- придобита от проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Христо 
Димов образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с призната 
строителна инженерна специалност или еквивалентна. 

 

Едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
заверени копия от дипломите за придобито от гореизброените експерти образование, 
удостоверяващи признатите им образователно-квалификационна степен, 
професионална квалификация и специалност. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, „Инжпроект“ ООД следва да представи за всеки 
един от предложените от него експерти от проектантския екип, определен за 
изпълнение на проектирането и осъществяването на авторския надзор по обособена 
позиция №4, безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит 
при осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ – арх. Камен Кръстев - професионален 
опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Петър Илиев - професионален 
опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 
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(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Милен Маринов - професионален опит 
като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Мария Белински - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Христо Димов - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

За целта, при представянето на данните и информацията, касаещи 
изготвените от всеки отделен експерт проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, следва ясно и недвусмислено да се посочи и 
фазата, в която е изработен, предаден и приет всеки отделен проект - техническа или 
работна. 

 
8. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „Електро“ – 
инж. Милен Маринов, едновременно с което и за да е налице пълно съответствие с 
минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.3., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор следва да впише в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, действителния 
уникален номер, под който инж. Маринов е вписан в поддържания от КИИП регистър 
на лицата с пълна проектантска правоспособност, а именно: №09351. 

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

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

 
1. Отчитайки факта, че с обединяването на усилията на Партньорите „Стини“ ООД и 

„Инжпроект“ ООД в общо неперсонифицирано Дружество по ЗЗД – „Стинпроект“, което е 
и Участникът в настоящата процедура, на това ДЗЗД е дадено качество на „участваща 
група“ (съобразно смисъла на понятието, влаган в ЕЕДОП), в допълнително 
представяния от името на Обединението нов Единен европейски документ за 
обществени поръчки, в предпоследното поле на Част II, Раздел „А“, съдържащо 
въпрос „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка заедно с други икономически оператори?“, следва да бъде даден 
отговор „да“. 

Едновременно, в следващото поле, трябва последователно, коректно и 
изчерпателно да се впишат данните, относими не само към „участващата група“, а и 
към всички Икономически оператори в състава ѝ.  
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2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника 
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните 
Партньори в състава му, обсъдени от Комисията в Раздел I, т. 2 и т. 3 и в Раздел II, т. 4, 
т. 5, т. 6 и т. 7 от констативната част на настоящия Протокол, указанията и 
изискванията, дадени от Комисията на „Стини“ ООД (Раздел I, т. 2 и т. 3 по-горе) и 
на „Инжпроект“ ООД (Раздел II, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 по-горе), важат напълно 
еднозначно и за Участника – ДЗЗД „Стинпроект“, съответно той трябва да съобрази 
същите, като отрази променените/допълнените/новите данни в представяния от 
него нов ЕЕДОП, като не е необходимо повторно представяне на изисканите от 
Комисията документални доказателства, с които следва да се докаже 
достоверността на отделни декларирани факти и обстоятелства 

 
 
 
5. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1352 от 

18.07.2019 г., депозирана за участие по обособена позиция №6 на обществената 
поръчка 

 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация 
(вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен 
регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за изпълнение на 
строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №6), Участникът, в първото поле в 
Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на Централния професионален 
регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за изпълнение на обекти от 
първа група, строежи от четвърта категория по смисъла на ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 018413. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка 
на данните и информацията, публично оповестени в ЦПРС, поддържан от Камарата на 
строителите в Р. България, в резултат от която установи следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1268 от 29.08.2019 г., „Бул 
строй инвест“ ЕООД е вписано в ЦПРС за изпълнение на обекти от първа група, 
строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от втора до пета категория, само че за удостоверяване верността на това 
обстоятелство, на строителя е издадено Удостоверение с № I - TV020736. 

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

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Участникът е декларирал в Раздел „Б“ от Част IV на разглеждания 
ЕЕДОП, че притежава застраховки „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 
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както в качеството си на проектант, така и като строител по смисъла на чл. 162, ал. 
1, съответно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на съответната застрахователна полица, 
застрахователната институция, издала конкретния документ, така и стойностите на 
отделните застрахователни суми, съответстващи и покриващи съответния минимален праг, 
съобразно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството.  

Видно обаче от декларирания срок на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника в качеството му на строител (до 25.09.2019 г.), същата е била 
валидна към датата на подаване на офертата, но към датата на приключване 
изготвянето на настоящия протокол, посоченият документ не създава валидно 
застрахователно правоотношение.     

 
3. В относимото поле на Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, целейки доказване 

съответствие с едно от минималните изисквания за технически и професионални 
способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, идентично обективирано и в 
Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 
(пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка/съответната обособена позиция, за изпълнението на която участва, 
Икономическият оператор е направил позоваване на два, предметно представени обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от визираните от него два договора, в сбит вид Участникът 
е посочил: конкретния обект на строителство; Възложителя по съответния договор; 
изпълнените отделни строително-монтажни работи на всеки от посочените обекти 
(представени крайно пестеливо, с видно ограничаване единствено до изискуемия, 
съобразно настоящата процедура минимум от дейности); съответстващата стойност на 
отделното изпълнение, както и периода на извършването на всяка от строителните 
интервенции. 

Строителните дейности, включени в обхвата на визираните договори, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации“. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от Икономическия оператор 
факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен, посочен 
от него строителен обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, 
едновременно с което и отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като 
критерии за подбор, Комисията установи, че по отношение на нито един от посочените 
като изпълнени от него два строежа, които отговарят на изведената и цитирана по-горе 
дефиниция за „сходност“, Участникът не е представил данни за съответния за всеки 
отделен обект Констативен акт за установяване на годността за приемането му – 
обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
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Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията 
намира за недоказано (към момента) от страна на Дружеството, че който и да било 
от отделните обекти, може да се приеме за „изпълнен“ (такъв, който е не само 
завършен, но за него е издаден и съответен акт за установяване годността за 
приемането и ползването му), по причина на това, че в третата забележка, следваща 
текста на визираната по-горе т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, по 
недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване съответствие с обсъжданото 
минимално изискване за технически и професионални способности, „дейностите 
(строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по 
реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността 
за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане 
на строежа от Възложителя“. 

Липсата на посочените данни, индивидуализиращи въпросните документи, 
удостоверяващи факта на предаване на посочените от Участника обекти като годни 
за ползване, предпоставя съответно и заключението на настоящия помощен орган за 
допуснато от негова страна неизпълнение и на едно от изискванията, одобрено от 
Възложителя и разписано в друго от поясненията към т. 5.2. в Раздел III от 
Указанията за участие – това, наименовано „Доказване“, съобразно което: „при 
подаването на офертата си, Участникът декларира .................... (4) датата, на която е 
приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е съставен 
Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на 
строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ).  

 
4. В представения в релеватното поле на Раздел В „Технически и професионални 

способности“ от Част IV на ЕЕДОП списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съдържащ 
посочване на изпълнени от Участника проектантски услуги с предмет, определян от него за 
„сходен“ с предмета на възлагане с настоящата обществена поръчка и в частност – този на 
обособена позиция №6, за изпълнението на която се участва, е направено позововане на два 
броя услуги. 

В резултат от направения от нея преглед по същество на отразените от 
Икономическия оператор данни, Комисията, ръководейки се от минималното изискване, 
поставено от Възложителя в т. 1. на Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а от 
Обявлението за поръчка, така и в идентичното условие, обективирано в текста на т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, както и при обстоен анализ на представената 
доказателствена информация за изпълнените от Дружеството „сходни“, по мнение на 
Участника услуги, намира за установено следното: 

 
4.1. Втората от декларираните като изпълнени от Икономическия оператор услуги 

по изготвяне на инвестиционни проекти, посочена в обсъжданото поле на ЕЕДОП, 
Комисията счита, че не може да бъде определена като съответстваща на минималното 
изискване за допустимост, одобрено от Възложителя в цитираните в предходния абзац 
отделни части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за  
поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие). 

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

Въпросният проект е за енергийна ефективност на административна делова 
сграда, с адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 7. 

Отчитайки и основавайки се на предоставената от Участника информация по 
отношение вида на строежа, за последващото строителство на който е изработен 
въпросния проект, Комисията счита, че така индивидуализирания обект – 
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административна делова сграда, не попада в предметния обхват, определен от 
Възложителя като сходен с предмета на възлаганото проектиране по обособена 
позиция №6, която „сходност“ е ясно и еднозначно дефинирана в самото минимално 
изискване, съобразно което: през предходните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата, Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) услуги по 
изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации.  

 

С цел яснота и правилно разбиране от страна на Участника изразеното от 
Комисията неприемане на изпълнения проект за строителството на обект, който по 
вид (съобразно направената от самия Икономически оператор декларация) е 
административна сграда, за „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция 
№6, за изпълнението на която е подадена офертата му, следва да се посочи, че 
съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ 
„жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от 
едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната 
застроена площ“, докато обсъдения, сочен за проектиран обект, е такъв, попадащ в 
дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обект на 
социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система за 
обслужване на населението в администрацията на държавната и местната власт. 

Следва да се посочи, също така, че в хода на процедурата, давайки по реда и при 
условията на чл. 33, ал. 2 от ЗОП  разяснения по условията на Документацията за участие, в 
отговор №2 на Разяснение №РМЛ17-ПП10-1-[318]27.02.2015 от 03.07.2019 г., 
Възложителят, позовавайки се на цитираната по-горе дефинитивна определеност на 
понятието „жилищна сграда“, разписана в текста на §5, т. 29 от ДР на ЗУТ, е пояснил 
следното: „Спазвайки изискванията и определенията на цитираната приложима и 
относима нормативна уредба, за релевантна и допустима за целите на настоящата 
процедура ще се приема всяка изпълнена от Участник сграда, която отговаря на 
цитираната дефиниция, разписана в Закона за устройство на територията“. 

 

4.2. Що се касае до другата проектна разработка, вписана в обсъжданата част от 
ЕЕДОП на Участника и която действително е за последващо строителство на жилищна 
сграда, Комисията констатира, че са посочени само отделните части на проекта, но 
липсва дори и минимална относима, конкретна и релевантна информация по 
отношение фазата на проектиране в която е изготвен този проект. 

С оглед тази си констатация, Комисията намира, че и другата от посочените 
от Икономическия оператор услуги, не може да бъде квалифицирана като „сходна“ с 
предмета на настоящето възлагане, съобразно изискванията на Възложителя, 
одобрени и оповестени в горецитираните части от Документацията за участие в 
процедурата, а именно: „услуга по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации“. 

 

4.3. На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от Участника данни за придобит от него професионален опит, 
обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  каквато и да 
е информация досежно конкретния документ, с който първият, посочен от него 
инвестиционен проект (макар и без яснота за фазата, в която е разработен), е приет 
без забележки от Възложителя му. 

Така установеният пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдените, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
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Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

От друга страна, така обсъжданият пропуск формира извода на Комисията, че 
е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, утвърдено от 
Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1. от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, но е 
допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, следващо 
цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в Указанията за 
участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът декларира 
съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него проектантска 
услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на която е 
приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

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

професионалната компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 
41 от ДР на ЗОП) на лицето, посочено от Участника за изпълнение на функциите и задачите 
на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Вангел Тодоров, 
Комисията счита, че същите не удостоверяват по недвусмислен начин, че експертът 
отговаря на минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел VI.3. т. 
3.2.2., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 
5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие, а именно: да притежава валиден към датата 
на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за 
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ. 

 
По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 

разглежданото поле на ЕЕДОП е направено абстрактно посочване, съобразно което, 
експертът притежава „Сертификат №…….* издаден 14.05.2014 г. в гр.София от QMS 
Certification Services“. 

В така направената от Участника не особено ясна индивидуализация на 
притежавания от инж. Тодоров удостоверителен документ, е недвусмислено видно, че 
липсва деклариране на предметния обхват на въпросното Удостоверение и преди 
всичко, относим ли е този обхват именно към контрола върху качеството на 
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

Липсва също така и каквато и да е информация досежно срока на валидност на 
въпросното Удостоверение, издадено преди повече от 5 години. 

Отчитайки установените от нея пропуски в информацията, касаеща 
допълнителната професионална квалификация на експерта, Комисията счита, че е 
препятствана възможността ѝ за безпристрастна и обективна преценка отговаря ли 
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инж. Тодоров на обсъжданото минимално изискване, поставено от Възложителя 
като част от критерия за подбор за технически и професионални способности, 
оповестено в посочените части от Документацията по процедурата и следователно – 
известно на Участника и задължително за спазване от негова страна. 

 
6. В обсъдената и в предходната точка част от ЕЕДОП, относима за доказване на 

изискуемите технически и професионални способности, въведени от Възложителя като 
критерий за подбор в настоящата процедура както в Раздел VI.3., т. 3.2.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.2.3. от Указанията за участие, верен на възприетия от 
него подход за абстрактност, бланкетност и лишено от конкретика представяне на 
необходимите данни за доказване професионалната компетентност на предлаганите от 
него експерти, Участникът не е направил ясно посочване на изискуемата и релевантна 
информация, досежно две от минималните изисквания, касаещи посоченото от него 
лице за изпълнение на функциите и отговорностите на „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве“ – инж. Герасим Панев. 

Първото от визираните изисквания, по отношение на което не е вписана 
относима и недвусмислено ясна информация в разглежданото поле на представената 
от „Бул строй инвест“ ЕООД декларация, е това, касаещо придобит от експерта опит 
като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
условието за който опит е утвърдено от Възложителя, публично оповестено е с 
Обявлението (Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“) и Указанията за участие в процедурата 
(Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“), не е оспорено и е влязло в сила, на което основание е и 
задължително за спазване. 

 

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

„Участвал в изпълнение на инженеринг/проектиране, изпълнение на СМР и 
осъществяване на авторски надзор на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков, във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков, обособена 
позиция №3 „Изпълнение на инженеринг на МЖС в град Самоков, кв. „Самоково“, бл. 40 
извършени следните дейности - монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на 
топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на съществуваща дограма, 
подмяна и монтаж на сградна инсталация.  

Изпълнение на Инженеринг/проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на 
авторски надзор на многофамилна жил. сграда в град Годеч, във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
на територията на община Годеч.“ 

Прочита и анализа на така представената за лицето информация обосновава 
мнението на Комисията, че същата е крайно недостатъчна, за да създаде каквато и 
да е, а още по-малко - безспорна увереност, че инж. Панев отговаря на обсъжданото 
минимално изискване за професионална компетентност - да е придобил опит не на 
каква да е позиция, а именно като Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 
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Това ѝ заключение се дължи на обстоятелството, че от неясното посочване 
„участвал ……“, трудно би могло да бъде определено отношението именно на инж. 
Панев към изпълнението на въпросните обекти, респ., в какво свое качество е взел 
участие при извършването на изброените дейности, едновременно с което, несъмнено 
е и обективно невъзможно да се приеме, че експертът отговаря на това от условията 
за допустимост, одобрено в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б от Указанията за участие. 

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

останалите данни, относими към професионалната компетентност (със смисъла на 
понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на експерт Панев, Комисията 
счита, че същите не удостоверяват по недвусмислен начин, че лицето отговаря и на 
друго от минималните изисквания за експертната позиция на 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве – това, утвърдено от 
Възложителя в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие, а именно: да 
притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г. 

По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 
разглежданото поле на ЕЕДОП е направено абстрактно посочване, съобразно което, 
експертът притежава „Удостоверение №……*/21.03.2019 г., издадено от КСБ, валидно до 
22.03.2020“. 

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

 
7. В обсъденото и в предходните точки поле на Част IV, Раздел „В“ на разглеждания 

ЕЕДОП, Участникът е представил изискуемата информация за притежавана от всеки един 
от посочените от него експерти от проектантския му екип, персонална застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

При извършения от нея прочит и анализ на така предоставената ѝ от Икономическия 
оператор информация, Комисията констатира следното: 

(1) посочената като притежавана от лицето, определено за проектант по част 
„Конструктивна“ – инж. Александър Ценов застрахователна полица за сключена 
застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ е изтекла на 25.09.2019 г.  

(2) от данните, отразени в посоченото поле на ЕЕДОП и относими към 
притежаваната от експерта, предложен за проектант по част „Електро” – инж. 
Десислава Николчева застраховка „Професионална отговорност“, е видно, че срока, в 
който е била застрахована отговорността на проектанта е изтекъл на 10.08.2019 г. 

(3) посочената като притежавана от лицето, определено за проектант по част 
„Енергийна ефективност“ – инж. Димитър Пенев застрахователна полица за сключена 
застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ е изтекла на 23.07.2019 г.  

От така посочените крайни дати, до които са важали персоналните застраховки 
на индивидуализираните по-горе лица, за Комисията е ясно, че същите са били валидни 
към датата на подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на 
настоящия протокол, посочените документи не създават валидни застрахователни 
правоотношения. 
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8. В обсъжданото и в предходните три точки поле на Част IV, Раздел „В“ на 
представения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор е вписал данни и информация, 
касаещи професионалната компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата 
на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на лицата, определени от него за експерти от квалифицирания 
проектантски екип, предлаган за изпълнение на дейностите по работно проектиране и 
осъществяване на авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Стефка Иванова; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Александър Ценов; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Десислава Николчева;  

- проектант по част „ВиК“ – инж. Русалина Котова и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Димитър Пенев, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 

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

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от „Бул строй инвест“ ЕООД, а именно: 

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко едно персонифицирани по-горе лица, е извършено следното, 
абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Обект I - Жилищна сграда /9 ет./ с магазин, аптека, медицински ц-р, подземни и 
надземни гаражи в УПИ І-414, кв.47, м. „ж.к. Люлин - ІІІ МР”, р-н Люлин, СO (РЗП 
5422,78 м2);  

Обект II - Изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на мерки за ЕЕ в 
административна делова сграда, с адрес: гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 7 (РЗП 
1076м2) 

 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания 
специфичен професионален опит на всеки един от персонифицираните по-горе 
експерти, недвусмислено е видно, че зад общо разписаната абстракция „обекти I и 
обект II“, се крие липсата на дори и минимална релевантна информация за това какво 
точно е участието на всеки отделен експерт при изпълнението на съответно 
посочените строителни обекти и дали същото се изразява конкретно в 
осъществяване на дейности, съответстващи на изискуемата специфика, одобрена от 
Възложителя за експертната позиция, за която е предложено конкретното лице, 
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респ. доколко функциите (които на този етап са неясни за Комисията), 
осъществявани от всяко от тях са от значение за формиране на изискуемия за целите 
на настоящето възлагане специфичен опит на конкретния експерт. 

 

Недвусмислено видно е също така, че вторият „обект“ не е жилищна, а 
административна сграда, поради която причина, придобития от проектантите опит 
на този „обект“ не е релевантен с поставеното от Възложителя минимално 
изискване специфичният им опит да е придобит при разработване на технически или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации 

Липсва на следващо място и каквото и да е посочване на фазата, в която 
експертите евентуално са разработвали инвестиционния проект за първия „обект“, 
който единствено отговаря на условието да е „жилищна“ сграда. 

 
9. В представения от Участника списък на лицата, определени от него за експерти в 

проектантския му екип, предвиден за изпълнение на работното проектиране и 
осъществяването на авторския надзор, липсва посочване на лице, определено за заемане 
на изискуемата позиция на: „Технически контрол по част „Конструкции“, респ. данни 
и/или информация, представящи съответстието на този експерт с минималните 
изисквания за доказване на технически и професионални способности като критерий 
за подбор, одобрени Възложителя по идентичен начин в както в Раздел III.1.3., т. 
3.1.6, б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

 

Така посочената липса на представени в офертата релевантни данни и/или 
информация по отношение на лицето, което би изпълнявало отговорностите и 
задачите, следващи от горепосочената експертна позиция, Комисията намира за 
неизпълнение не само на поставените от Възложителя минимални изисквания, но и 
на нормата на чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, предвид 
обстоятелството, че задължително условие за допустимостта на Икономическия 
оператор, е декларирането именно в ЕЕДОП както липсата на основания за 
отстраняването му, така и съответствието му с критериите за подбор, 
предоставяйки изискваната от Възложителя информация за това. 

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

на качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е отбелязало, че 
притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане Сертификати, 
разполагаемостта с които е поставена като минимални изисквания за допустимост, както в 
текстовете на Раздел VI.3., т. 4. и т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.4. и в т. 5.5. от 
Раздел III на Указанията за участие в процедурата.  

По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор 
Сертификат - за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015,  
и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена 
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния 
документ, обхвата и срока му на валидност, както и неговия издател. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на всеки от 
обсъжданите Сертификати, обаче се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че включва следните 
дейности: „Проектиране, строително-монтажни работи и строителни ремонти. 
Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и 
хидротехнически съоражения за опазване на околната среда. Строежи на енергийна и 
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пътна инфраструктура, укрепване на свачища, реконструкция и изграждане на мостови 
съоражения, изграждане на подпорни стени“, докато изискваният за целите на 
настоящето възлагане предметен обхват на притежаваните от Участника 
Сертификати за прилагане на гореупоменатите Стандарти, следва да е: „в областта 
на сградното строителство“.  

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

II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 
редовността на ЕЕДОП, представен от „ПРОЕКТАНТСКО БЮРО ИНТЕКСАРХ“ 
ЕООД, декларирало съгласието си (съобразно договор за подизпълнение) да бъде 
Подизпълнител на Участника и да му предоставя капацитет и ресурси, Комисията 
констатира следното: 

 
1. В предпоследното поле на Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, Дружеството, дало 

съгласие да е Подизпълнител на Участника - „Проектантско бюро Интексарх“ ЕООД, е 
декларирало, че участва в процедурата заедно с друг Икономически оператор, а именно: 
„Бул строй инвест“ ЕООД, посочвайки „ролята“ си в „групата“ като „подизпълнител по 
договор за подизпълнение“.  

Не е посочено наименованието на „участващата група“. 

Предвид обстоятелството, че обсъжданото поле на ЕЕДОП е относимо и 
приложимо само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях е неприложимо 
за „Проектантско бюро Интексарх“ ЕООД. 

В хипотеза, че попълвайки обсъжданата част на представяния от него ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е искал да обективира волеизявление, с което дава съгласие да 
бъде Подизпълнител на „Бул строй инвест“ ЕООД, следва да се посочи, че не това е 
мястото, в което следва да бъде отразена тази информация.  

 
2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на Раздел „В“, Част IV от приложения като 
част от офертата ЕЕДОП, инкорпориращ в себе си данни и информация, относими и към 
самия Подизпълнител, Комисията констатира, че в обсъждания ЕЕДОП на „Проектантско 
бюро Интексарх“ ЕООД са допуснати напълно идентични непълноти, неточности и 
несъответствия, съвпадащи с тези, установени от настоящия помощен орган в 
ЕЕДОП, представен от Учатника и подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в 
Раздел I, т. 4.1. – т. 4.3., т. 7, т. 8 и т. 9 на изложението по-горе, предвид което, 
настоящият помощен орган счита за излишно и ненужно тяхното повторно 
отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от него на самия Участник в Раздел 
I, т. 4.1., т. 4.2., т. 7, т. 8 и т. 9 по-долу, са еднозначно относими и приложими и за 
Подизпълнителя, което обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и 
заключенията на Комисията) неприложими и неважими и за него! 

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

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

 
1. За да е доказано по недвусмислен начин съответствието на „Бул строй инвест“ 

ЕООД с минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и 
разписано по идентичен начин както в Раздел III.1.1 от Обявлението за  поръчка, така и в 
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Раздел III, т. 3 от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от 
Част IV на представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи 
ясна индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо 
вписването му в ЦПРС, а именно: № I - TV 020736. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Участника да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от него задължителна 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му 
на строител, е удължена, или че е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да  впише в 
относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на 
застрахователната си полица. 

 
3. За да е налице яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него 

данни досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, 
считано от датата на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя 
дефиниция за „сходност“ с тези, предмет на настоящата обществена поръчка, както и за 
безспорност при доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и 
професионални способности, Участникът трябва, при вписване на информацията в 
приложимото първо поле на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, 
да направи и ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг 
документ, с който е установена годността за приемане на всеки един строеж 
(минимум два), вписан от Икономическия оператор във въпросното поле, на 
изпълнението на който основава съответствието си с конкретно обсъжданото 
минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 
4.1. За да бъде доказано пълно съответствие от страна на „Бул строй инвест“ ЕООД с 

минималното изискване за изпълнени от него през предходните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, одобрено от Възложителя в текстовете на Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, в новопредставяния 
от него ЕЕДОП, Участникът трябва да посочи друг/и обект/и, който/които попада/т 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. 

 
*** В случай обаче, че Икономическият оператор не е съгласен с изводите и 

заключенията на Комисията, че извършеното от него проектиране на обект 
„административна делова сграда, с адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 7“, не е на 
обект, който може да бъде определен като „сходен“ и съответстващ на изискването 
да е „жилищна сграда“, съответно, поддържа и твърди действително наличие на 
съответствие на въпросната услуга с обсъждания критерий за подбор, по отношение 
същата тази проектантска услуга, допълнително следва да представи безспорни 
доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че 
изпълнените от него дейности обхващат именно: изготвяне на технически и/или 
работен проект за жилищна сграда и сградни инсталации. 

 
4.2. На следващо място, с цел яснота, конкретика и пълно съответствие на 

декларираните от Участника данни, досежно проектантските услуги, изпълнени от него 
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на 



80 
 
 

поставеното от Възложителя изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена 
поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №6, както и за безспорност при доказване от 
негова страна на съответствието си с този от критериите за подбор за технически и 
професионални способности, Икономическият оператор следва да представи в новия си 
ЕЕДОП ясни, конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него съответния минимум 
брой услуги ( 2 бр.). 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
съответно изпълнение (готовата проектна разработка), издаден от получателя на 
услугата или от компетентен орган. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  
издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че 
„Бул строй инвест“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 

5. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за Участниците 
минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. Вангел 
Тодоров притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ.  

Едновременно, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния от него ЕЕДОП, Участникът трябва да впише всички изискуеми 
данни и информация, удостоверяващи съответствието на експерта с поставеното 
от Възложителя минимално изискване в горецитираните части от Документацията 
по процедурата. 

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

Участника на съответствието на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” – инж. Герасим Панев с одобрените и влезли в сила 
изисквания на Възложителя, разписани в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“ и б. „в“ от 
Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за 
участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на 
чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от 
Участника да представи: 

(1) заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от инж. Панев курс на обучение за Координатор 
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по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или 
за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.), едновременно с което следва да впише в относимото поле на новия си 
ЕЕДОП и всички относими данни за обхвата и правното основание за издаване на 
документа. 

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

 
7. Комисията указва на Участника да представи доказателства от които да е 

видно, че валидността на притежаваните от предложените от него проектанти по: 

- част „Коструктивна“ – инж. Александър Ценов, 

- част „Електро“ – инж. Десислава Николчева и 

- част „Енергийна ефективност“ – инж. Димитър Пенев, 

персонални задължителни застраховки „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 
от ЗУТ е удължена, или че всяко едно от лицата е сключило нова застраховка, валидна 
към датата на представяне на изисквания от Участника нов ЕЕДОП, едновременно с 
което следва да впише в относимото поле на този нов ЕЕДОП и съответните 
периоди на валидност на застрахователните полици, притежавани от отделните 
експерти. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор трябва да представи 
за всеки един от предложените от него експерти от проектантския си екип, 
определен за изпълнение на работното проектиране и осъществяването на авторския 
надзор по обособена позиция №6, безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице 
специфичен проектантски опит при осъществяването на съответните дейности, 
съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Стефка 
Иванова - професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Александър Ценов - 
професионален опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването 
на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Десислава Николчева - професионален 
опит като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации; 
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(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Русалина Котова - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Димитър Пенев - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
С цел максимална коректност, разбираемост и яснота на допълнително 

представяната от него информация, досежно изискуемия специфичен опит на 
предлаганите експерти, Участникът трябва да впише данни, които са релевантни и 
относими към цитираните по-горе минимални изисквания, описвайки: (1) конкретните 
инвестиционни проекти (минимум два), които са изготвени от всеки отделен 
проектант, както и коя конкретна част на съответния инвестиционен проект е 
изготвена от този именно експерт, (2) фазата, в която е изработен, предаден и приет 
отделния проект (техническа или работна), като съобрази поставеното от 
Възложителя минимално изискване тези проекти да са за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване не на какви да е сгради, а на жилищни сгради и сградни 
инсталации. 

 
9. С оглед констатираната от Комисията непълнота в представения от Участника  

списък на лицата от проектантския му екип, определен за изпълнение на поръчката, 
Комисията указва на Икономическия оператор да представи в релевантното поле на 
изискания му нов ЕЕДОП данни и информация, от които по недвусмислен начин да е 
видно изпълнението на минималните изисквания, одобрени от Възложителя както в 
Раздел III.1.3., т. 3.1.6, б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.1.6., 
б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

За целта, като част от предлагания от него проектантски екип, трябва да 
бъде посочено и лице, определено за заемане на експертната позиция, липсваща в 
първоначално представената от него декларация и изискуема от Възложителя, а 
именно:  експерт „Технически контрол по част „Конструкции“.  

Така предложеното лице трябва да отговаря на всички, поставени за целите на 
възлагането минимални изисквания за допустимост, одобрени от Възложителя за 
тази експертна позиция както в горепосочените части от Документацията, така и 
на изискването, разписано в Раздел III.1.2., т. 2, изр. второ от Обявлението за поръчка 
и в Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Бул строй инвест“ ЕООД да представи доказателства 
от които да е видно, че предметния обхват на притежаваните от него Сертификати 
за: 1) внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт 
ISO 9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на 
околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, съответства на изискванията, утвърдени 
от Възложителя (неоспорени, влезли в сила и задължителни за изпълнение, съобразно 
императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 4 и 
т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за 
участие в процедурата и е в областта на сградното строителство. 

Същите тези релевантни данни, следва да бъдат вписани и в относимите 
полета на новопредставяния от Участника ЕЕДОП. 
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II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на посочения от 
Участника Подизпълнител „ПРОЕКТАНТСКО БЮРО ИНТЕКСАРХ“ ЕООД 
документите, данните и информацията, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

 
1. С оглед неприложимостта и неотносимостта спрямо него (в качеството му на 

Подизпълнител) на въпросите и указанията, съдържащи се в предпоследното поле на Раздел 
„А“ от Част II на ЕЕДОП, „Проектантско бюро Интексарх“ ЕООД, не следва да попълва 
същото. 

 
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от 
Подизпълнителя ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от 
самия Участник и обсъдени от Комисията в раздел I, т. 4.1. – т. 4.3., т.7, т. 8 и т. 9  от 
констативната част на настоящия Протокол, указанията и изискванията, дадени от 
Комисията на „Бул строй инвест“ ЕООД (Раздел I, т. 4.1, т. 4.2., т. 7, т. 8 и т. 9 по-
горе), важат напълно еднозначно и за Подизпълнителя – „Проектантско бюро 
Интексарх“ ЕООД, съответно той трябва да съобрази същите, като отрази 
променените/допълнените/новите данни в представяния от него нов ЕЕДОП, като не 
е необходимо повторно представяне на изисканите от Комисията документални 
доказателства, с които следва да се докаже достоверността на отделни декларирани 
факти и обстоятелства. 

 
 
 
6. „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1353 от 18.07.2019 г., 

депозирана за участие по обособена позиция №5 на обществената поръчка 
 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. В списъка, представен в първото поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП и имащ за 

цел доказване на опита му в изпълнението на „сходни“ с предмета на възлагане по 
обособена позиция №5 строителни дейности, Участникът се е позовал и е вписал 2 (два) 
броя обекта, сочени за изпълнени от него в референтния за процедурата петгодишен 
период, считано от датата на подаване на офертата. 

При направен преглед по същество на фактите и обстоятелствата, декларирани от 
самия Икономически оператор, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за 
подбор, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 
от Обявлението за  поръчка, разписани със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие в процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на 
представените доказателствени данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на 
Участника строителство, намира за установено следното: 

1.1. Вторият от декларираните като изпълнени от Икономическия оператор обекти, 
представен в обсъжданото поле на ЕЕДОП, Комисията счита, че не може да бъде 
определен като „сходен“ с предмета на обособена позиция №5, съобразно дефиницията 
за сходност, разписана от Възложителя в цитираните в предходния абзац отделни части от 
Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за  поръчка, 
съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие). 
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За да обоснове това си заключение, Комисията взе предвид следните, предоставени 
от самия Икономически оператор данни: 

Въпросните, декларирани като изпълнени от „Вес-инвест-Н” ЕООД дейности, са 
представени по следния начин: „Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор на 
общински административни сгради гр. Тутракан по две обособени позиции, обособена 
позиция №2 „Административна делова сграда, с адрес: гр. Тутракан, ул. „Крепостта“ 
№47“. 

 

Отчитайки и основавайки се на предоставената от Участника информация по 
отношение вида на строежа, на който от страна на „Вес–инвест-Н“ ЕООД са 
изпълнявани инженерингови дейности, Комисията счита, че индивидуализирания обект 
– административна сграда (респ. и дейностите, изпълнени на него), не попада в 
предметния обхват, определен от Възложителя като „сходен“ с предмета на 
възлагане по обособена позиция №5, която „сходност“ е ясно и еднозначно дефинирана 
като пояснение към минималното изискване, поставено по идентичен начин както в 
Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие и се изразява в следното: „Под „строителна дейност с предмет, 
идентичен или сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка и всяка от 
обособените ѝ позиции, следва да се разбира: изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, включващи кумулативно следните 
дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на 
покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна 
или монтаж на сградни инсталации“. 

С цел яснота и правилно разбиране от страна на Участника изразеното от 
Комисията неприемане на изпълнения от него обект, който по вид (съобразно 
направената от самия Икономически оператор декларация) е административна 
сграда, за „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №5, за изпълнението 
на която е подадена офертата му, следва да се посочи, че съобразно легалната 
дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ „жилищна сграда“ е 
сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече 
жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ“, 
докато обсъдения, сочен за изпълнен от Дружеството обект, е такъв, попадащ в 
дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обект на 
социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система за 
обслужване на населението в администрацията на държавната и местната власт. 

 

Следва да се посочи, също така, че в хода на процедурата, давайки по реда и при 
условията на чл. 33, ал. 2 от ЗОП  разяснения по условията на Документацията за участие, в 
отговор №2 на Разяснение №РМЛ17-ПП10-1-[318]27.02.2015 от 03.07.2019 г., 
Възложителят, позовавайки се на цитираната по-горе дефинитивна определеност на 
понятието „жилищна сграда“, разписана в текста на §5, т. 29 от ДР на ЗУТ, е пояснил 
следното: „Спазвайки изискванията и определенията на цитираната приложима и 
относима нормативна уредба, за релевантна и допустима за целите на настоящата 
процедура ще се приема всяка изпълнена от Участник сграда, която отговаря на 
цитираната дефиниция, разписана в Закона за устройство на територията“. 

 

1.2. Що се касае до другия от двата обекта, на които Участникът се опитва да основе 
съответствието си с обсъждания критерий за подбор, представен като: „Инженериг-
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни 
сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност по 
обособени позиции: обособена позиция №2 „Многофамилна жилищна сграда, находяща се 
на адрес: гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Овощарска“ №5“, Комисията счита, че не 
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е съобразено друго от изискванията, поставени от Възложителя в третото от поясненията, 
следващо т. 5.2. на Раздел III от Указанията за участие, а именно:  

 Не са декларирани никакви данни за конкретния за обсъждания обект 
Констативен акт за установяване на годността за приемането му – обр. 15 към 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, поради която 
неточност в предоставената ѝ информация, Комисията намира за недоказано (към 
момента), от страна на Икономическия оператор, че същият този „обект“ може да се 
приеме за „изпълнен“, по причина на това, че във визираната по-горе забележка, следваща 
текста на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че 
за целите на доказване съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и 
професионални способности, „дейностите (строителството) ще се считат за 
„изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.2. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира ........ като за всяко, посочено като изпълнено от него 
строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на която е 
приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е съставен 
Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на 
строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, което 
изискване, Икономическия оператор, видно не е изпълнил. 

 

Следствие от направените по-горе констатации и обоснованите от 
Комисията заключения, е и извода, че Икономическият оператор не е доказал 
съответствие с минималното изискване за технически и професионални способности, 
утвърдено от Възложителя в посочените по-горе текстове на Документацията по 
процедурата (Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  
поръчка и Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие), което изискване, по причина 
на това, че не е оспорено, е влязло в сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП, е абсолютно задължително за спазване.  

Така установения, допуснат от Участника пропуск от друга страна води до 
непълнота в офертата му, която следва да бъде отстранена, в хипотеза, че 
Икономическият оператор държи да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което Участникът не е доказал 
съответствие, е това през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчката/обособената позиция, а именно: „СМР/СРР - 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) 
монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации“.   

 
2. В разгледаното и в предходната точка поле на Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, 

целейки доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел 
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III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за  поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, 
Икономическият оператор е направил позоваване на два броя услуги. 

В резултат от направения от нея преглед по същество на отразените от 
Икономическия оператор данни, както и при обстоен анализ на представената 
доказателствена информация за изпълнените от Дружеството „сходни“, по мнение на 
Участника дейности, Комисията намира за установено следното: 

 
2.1. Втората от декларираните като изпълнени от Икономическия оператор услуги 

по изготвяне на инвестиционни проекти, посочена в обсъжданото поле на ЕЕДОП, 
Комисията счита, че не може да бъде определена като съответстваща на минималното 
изискване за допустимост, одобрено от Възложителя в цитираните в предходния абзац 
отделни части от Документацията по процедурата. 

Предвид обстоятелството, че във въпросното поле на Раздел „В“ в Част IV на 
представения от него ЕЕДОП, Участникът е направил позоваване на същите обекти, 
посочени и като относими за доказване на опита му като строител, обсъдени по-горе 
в т. 1, а именно: (1) многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, 
ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Овощарска“ №5 и (2) административна делова сграда, с адрес: гр. 
Тутракан, ул. „Крепостта“ №47, Комисията приема, че от страна на „Вес-инвест-Н“ ЕООД 
не е доказано съответствие с минималното изискване, поставено и оповестено в 
текста на Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и 
в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, по причина на това, че втората от 
посочените от него сгради, за основния ремонт на която е изготвил инвестиционен 
проект, не е жилищна сграда. 

Конкретните и обосновани аргументи, изложени от настоящия помощен орган 
в предходната точка, досежно неприемането на въпросната административна делова 
сграда  в гр. Тутракан за обект, който може да се приеме за „сходен“ с предмета на 
настоящето възлагане в частта му на обособена позиция №5, са изцяло относими и 
релевантни и по отношение на декларирания от Дружеството негов проектантски 
опит, предвид факта, че са както нормативно основани на легално установени в ДР на 
ЗУТ дефиниции, едновременно са и съобразени с условията и изискванията, утвърдени 
от Възложителя в Документацията по процедурата. 

 

2.2. Що се касае до другата проектна разработка, вписана в обсъжданата част от 
ЕЕДОП на Участника и която действително е за последващо строителство на жилищна 
сграда, Комисията констатира, че са посочени само отделните части на проекта, но 
липсва дори и минимална относима, конкретна и релевантна информация по 
отношение фазата на проектиране в която е изготвен този проект. 

С оглед тази си констатация, Комисията намира, че и другата от посочените 
от Икономическия оператор услуги, не може да бъде квалифицирана като „сходна“ с 
предмета на настоящето възлагане, съобразно изискванията на Възложителя, 
одобрени и оповестени в горецитираните части от Документацията за участие в 
процедурата, а именно: „услуга по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации“. 

 

2.3. На следващо място, направеният от Комисията анализ на предоставените 
от Участника данни за придобит от него професионален опит, обосновава и друго, 
несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  каквато и да е информация 
досежно конкретния документ, с който първият, посочен от него инвестиционен 
проект (макар и без яснота за фазата, в която е разработен), е приет без забележки 
от Възложителя му. 
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Така установеният пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдените, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

От друга страна, така обсъжданият пропуск формира извода на Комисията, че 
е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, утвърдено от 
Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1. от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, но е 
допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, следващо 
цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в Указанията за 
участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът декларира 
съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него проектантска 
услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на която е 
приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

 
3. В полето на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, носещо заглавие „Образователна и 

професионална квалификация“, по отношение на първи, посочен от него експерт, 
Участникът е направил следната персонификация, цитирана буквално и дословно: 
„Строителен техник - Давидко Методиев Костадинов, диплома №…..*, издадена от 
Техникум по строителство „Н. Парапунов“, гр. Благоевград, проф. опит 34 г. Инженеринг 
- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни 
жилищни сгради, във връзка с реализирането на Национална програмаза енергийна 
ефективност на обособени позиции: обособена позиция №2 „Многофамилна жилищна 
сграда, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Овощарска“ №5, 
извършени следните стр. работи: монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на 
топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна и 
монтаж на вътрешна ел инсталация и мълниезащита. „Инженеринг - проектиране, СМР 
и авторски надзор на общински административни сгради гр. Тутракан по две обособени 
позиции, обособена позиция №2 „Административна делова сграда, с адрес: гр. Тутракан, 
ул. „Крепостта“ №47“, монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на топлоизолация 
на покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна и монтаж на 
вътрешна ел инсталация и мълниезащита“. 

 

Недвусмислено видна от прочита и анализа на дословно транспонираната по-
горе информация съдържаща се в декларацията на Участника, е липсата на: 

(1) яснота по отношение на това за изпълнението на коя експертна позиция е 
предложено посоченото лице, който пропуск предпоставя неизпълнение на едно от 
изискванията на Възложителя, разписано като т. (2) от пояснението, след т. 5.3. от 
Раздел III на Указанията за участие, наименовано „Доказване“, съобразно което: „При 
подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 
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поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само 
посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, 
Раздел В „Технически и професионални способности“, поле трето (когато подава ЕЕДОП, 
използвайки осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП), .... 
Във визираното поле следва да се предоставят данни и информация относно: ……….. (2) 
експертната позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, членове на 
изискуемите екипи, съобразно минималните изисквания на Възложителя….“; 

(2) В хипотеза, че прилагайки метода на изключването (който вид тълкуване е 
недопустим, с оглед статута на Комисията) се приеме, че г-н Костадинов е бил определен 
за позицията на „Технически ръководител“, недвусмислено видно от цитираната по-горе 
информация е и липсата на каквато и да е яснота, каква е връзката на лицето (предвид 
абстрактно направеното след името му посочване на два строителни обекта), каква 
длъжност/позиция/качество е изпълнявало/имало на въпросните обекти, единият от 
които дори „несходен“ спрямо изискуемия специфичен опит за позицията на 
„Технически ръководител“, предвид че не е жилищна (със смисъла на понятието, 
съобразно §5, т. 29 от ДР на ЗУТ), а административна сграда.  

Липсата на представена от Участника ясна, конкретна и неподлежаща на 
тълкуване информация, досежно придобития от лицето специфичен професионален 
опит, обосновават заключението на настоящия помощен орган, че Икономическият 
оператор не е доказал съответствие и с минималното изискване, поставено в Раздел 
VI.3., т. 3.2.1., б. „б“; от Обявлението за поръчка, отразено със същото съдържание и 
в Раздел III, т. 5.3.2.1., б. „б“; от Указанията за участие в процедурата, съобразно 
което, предлаганият от него експерт за обсъжданата позиция, следва да е придобил 
опит именно като Технически ръководител на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
4. В приложимото поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП, е направено 

посочване на други две лица, сочени като експерти от инженерно – техническия състав, 
определен от Дружеството за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане с 
обособена позиция №5, за която е подадена офертата му. 

В резултат от направения от нея прочит на крайно пестеливата, обща и лишена от 
детайли информация, вписана в обсъжданото поле на разглеждания ЕЕДОП, Комисията 
констатира, че по отношение на нито един от предлаганите от него експерти 
Участникът не е посочил никакви  релевантни данни, посредством които да може да 
се приеме, че всеки съответен от тях, в зависимост от експертната позиция, за 
която е предложен, а именно: 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Георги Попов и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Цветана 
Христова, 

има специфичен опит в съответното му качество (Отговорник/специалист по 
контрола на качеството, респ. Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве),  
на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, каквито именно са одобрените от 
Възложителя и задължителни по силата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП минимални 
изисквания, обективирани по напълно идентичен начин както в текстовете на Раздел 
VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ и т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така също и в Раздел 
III, т. 5.3.2.2., б. „б“ и т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

Единствената, идентична за лицата информация, вписана в ЕЕДОП и несъмнено 
неотносима към изискуемия специфичен опит за обсъжданите експертни позиции, се 
изразява в следното: „опит/участвал в монтаж на топлоизолация на стени, монтаж на 



89 
 
 

топлоизолация на покрив, полагане на хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна и 
монтаж на вътрешна ел. инсталация и мълниезащита“. 

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

допълнителната професионална квалификация на обсъденото и по-горе лице, посочено от 
Участника за изпълнение на функциите и задачите на „Отговорник/специалист по 
контрола на качеството“ – инж. Георги Попов, Комисията счита, че със същите не се 
удостоверява по недвусмислен начин, че експертът отговаря на минималното 
изискване, поставено от Възложителя към експертната позиция, за която е 
определен, утвърдено в Раздел VI.3. т. 3.2.2., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие, а 
именно: да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

 
По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 

разглежданото поле на ЕЕДОП е направено абстрактно посочване, съобразно което, 
експертът притежава „Сертификат №…….* за отговорник по контрола на качеството на 
строителството, издаден 12-14 май 2014 г. в гр.София, QMS Certification Services“. 

В така направената от Участника не особено ясна индивидуализация на 
притежавания от инж. Попов удостоверителен документ, е недвусмислено видно, че 
липсва ясно описание на предметния обхват на въпросното Удостоверение и преди 
всичко, относим ли е този обхват именно към контрола върху качеството на 
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

Липсва също така и каквато и да е информация досежно срока на валидност на 
въпросното Удостоверение, издадено преди повече от 5 години. 

Отчитайки установените от нея пропуски в информацията, касаеща 
допълнителната професионална квалификация на експерта, Комисията счита, че е 
препятствана възможността ѝ за безпристрастна и обективна преценка отговаря ли 
експерта на обсъжданото минимално изискване, поставено от Възложителя като 
част от критерия за подбор за технически и професионални способности, оповестено 
в посочените части от Документацията по процедурата и следователно – известно 
на Участника и задължително за спазване от негова страна. 

 
6. В допълнение към констатациите, обективирани в т. 4 по-горе по отношение на 

предложения от Участника експерт „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве“ – инж. Цветана Христова, основавайки се на извършения от нея преглед и анализ 
на останалите данни, относими към допълнителната професионална квалификация на 
експерт Христова, Комисията счита, че същите не удостоверяват по недвусмислен начин, 
че лицето отговаря и на друго от минималните изисквания за експертната позиция 
на Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве – това, утвърдено от 
Възложителя в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие, а именно: да 
притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г. 

По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 
разглежданото поле на ЕЕДОП е направено абстрактно посочване, съобразно което, 
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експертът притежава „Удостоверение №……*/09.09.2005 г. за координатор по безопасност 
и здраве“. 

Релевантна информация по отношение на: (1) предметния обхват, (2) правното 
основание за издаването на така посочения документ (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г. или Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), (3) неговата валидност (предвид, 
че същото е с дата от преди повече от 14 години) и (4) институцията/организацията, 
издател на въпросното Удостоверение, в разглеждания ЕЕДОП на Участника не е 
представена. 

 
7. В обсъденото и в предходните точки поле на Част IV, Раздел „В“ на разглеждания 

ЕЕДОП, Участникът е представил изискуемата информация за притежавана от всеки един 
от посочените от него експерти от проектантския му екип, персонална застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

При извършения от нея прочит и анализ на така предоставената ѝ от Икономическия 
оператор информация, Комисията констатира следното: 

(1) от данните, отразени в посоченото поле на ЕЕДОП и относими към 
притежаваната от експерта, предложен за проектант по част „Електро” – инж. Емил 
Николчев застраховка „Професионална отговорност“, е видно, че срока, в който е била 
застрахована отговорността на проектанта е изтекъл на 02.09.2019 г. 

(3) посочената като притежавана от лицето, определено за проектант по част 
„План за безопасност и здраве“ – инж. Веселин Станков застрахователна полица за 
сключена застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ е изтекла на 
01.08.2019 г.  

От така посочените крайни дати, до които са важали персоналните застраховки 
на индивидуализираните по-горе лица, за Комисията е ясно, че същите са били валидни 
към датата на подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на 
настоящия протокол, посочените документи не създават валидни застрахователни 
правоотношения. 

 
8. Отново в полето на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал данни и информация, касаещи професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
на лицата, определени от него за експерти от квалифицирания проектантски екип, 
предлаган за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на 
авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант (определен като 
„ръководител на проектантския екип“) – арх. Камен Ганчев; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Христо Папазов; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Емил Николчев;  

- проектант по част „ВиК“ – инж. Даринка Христова и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Боян Бахнев 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
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основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 

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

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от „Вес-инвест-Н“ ЕООД, а именно: 

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко едно персонифицирани по-горе лица, е извършено следното, 
абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Обект I - Изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на мерки за ЕЕ в 
многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Овощарска“ №5 (РЗП 5 360 
м2); 

Обект II -Изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на мерки за ЕЕ в 
административна делова сграда, с адрес: гр. Тутракан, ул. „Крепостта“ № 47 (РЗП 985 
м2)“. 

 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания 
специфичен професионален опит на всеки един от персонифицираните по-горе 
експерти, недвусмислено е видно, че зад общо разписаната абстракция „обект I и 
обект II“, се крие липсата на дори и минимална релевантна информация за това какво 
конкретно е участието на всеки отделен експерт при изпълнението на съответно 
посочените обекти и дали същото се изразява конкретно в осъществяване на 
дейности, съответстващи на изискуемата специфика, одобрена от Възложителя за 
експертната позиция, за която е предложено всяко конкретно лице, респ. доколко 
функциите (които на този етап са неясни за Комисията), осъществявани от всяко от 
тях са от значение за формиране на изискуемия за целите на настоящето възлагане 
специфичен опит на конкретния експерт. 

 

Недвусмислено видно е също така, че вторият „обект“ не е жилищна, а 
административна сграда, поради която причина, придобития от проектантите опит 
на този „обект“ не е релевантен с поставеното от Възложителя минимално 
изискване специфичният им опит да е придобит при разработване на технически или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

Липсва на следващо място и каквото и да е посочване на фазата, в която 
експертите евентуално са разработвали инвестиционния проект за първия „обект“, 
който единствено отговаря на условието да е „жилищна“ сграда. 

 
9. В представения от Участника списък на лицата, определени от него за експерти в 

проектантския му екип, предвиден за изпълнение на работното проектиране и 
осъществяването на авторския надзор, липсва посочване на лице, определено за заемане 
на изискуемата позиция на: „Технически контрол по част „Конструкции“, респ. данни 
и/или информация, представящи съответстието на този експерт с минималните 
изисквания за доказване на технически и професионални способности като критерий 
за подбор, одобрени Възложителя по идентичен начин в както в Раздел III.1.3., т. 
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3.1.6, б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

 

Така посочената липса на представени в офертата релевантни данни и/или 
информация по отношение на лицето, което би изпълнявало отговорностите и 
задачите, следващи от горепосочената експертна позиция, Комисията намира за 
неизпълнение не само на поставените от Възложителя минимални изисквания, но и 
на нормата на чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, предвид 
обстоятелството, че задължително условие за допустимостта на Икономическия 
оператор, е декларирането именно в ЕЕДОП както липсата на основания за 
отстраняването му, така и съответствието му с критериите за подбор, 
предоставяйки изискваната от Възложителя информация за това. 

 
10. В относимото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал, 
че разполага със Сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за 
управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2008, като е индивидуализирал 
въпросния удостоверителен документ посредством неговия уникален номер и предметен 
обхват. Посочена е и организацията – издател на визирания документ. Направена е и 
декларация, съобразно която валидността на обсъждания Сертификат е до 04.05.2020 г. 

 

Обсъждайки така представената ѝ информация и независимо от направеното 
от Икономическия оператор волеизявление, според което притежаваният от него 
Сертификат е с оставащ дълъг период на валидност (04.05.20202 г.), Комисията 
намира, че е нормативно ограничена във възможността да приеме за достоверна така 
направената от Участника декларация, по причина на това, че считано от 15.09.2018 
г. въпросният Стандарт, на който Участникът основава съответствието си с едно 
от минималните изисквания, поставено от Възложителя като условие за 
допустимост за целите на настоящата процедура, а именно: ISO 9001:2008 е отменен 
и заменен със Стандарт ISO 9001:2015 (след изтичане на определения транзитивен 
тригодишен период, считано от 25.09.2015 г.), което обстоятелство безпорно сочи, че 
Сертификатът, на който се е позовал Икономическия оператор е бил невалиден към 
датата на подаване на офертата му. 

Предвид установеното, позоваването от страна на „Вес-инвест-Н“ ЕООД на 
невалиден Сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана от него система за 
управление на качеството, Комисията счита за недвусмислено видно неизпълнение от 
негова страна на утвърденото, неоспорено и влязло в сила изискване на Възложителя, 
обективирано както в Раздел VI.3., т. 4, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. от 
Указанията за участие в процедурата, поставящо условие всеки един от 
Участниците, независимо за коя от седемте обособени позиции участва, да има  
разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по 
Стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с предметен обхват в областта на 
сградното строителство, какъвто „еквивалент“, посочения от Участника 
Сертификат по отменен и недействащ Стандарт, определено не е.   

 
Освен изложеното, от декларативно направеното представяне на предметния 

обхват на обсъждания Сертификат се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че включва следните 
дейности: „Проектиране, изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, 
канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения и съоръжения за опазване на 
околната среда. Проектиране и строителство на енергийна и пътна инфраструктура, 
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укрепване на свлачища. Търговия със строителни материали“, докато изискваният за 
целите на настоящето възлагане предметен обхват на притежавания от Участника 
Сертификат за прилагане на гореупоменатия, действащ Стандарт ISO 9001:2015, 
следва да е: „в областта на сградното строителство“.  

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

досежно начина на деклариране от страна на Икономическия оператор разполагаемостта му 
със Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по Стандарт ISO 
14001:2015, която разполагаемост по същество следва да докаже евентуално съответствие 
на Икономическия оператор с друго от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, одобрено от Възложителя в текста на т. 5. в Раздел 
VI.3., като продължение на условията в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни 
ниво/а“ от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като критерий за подбор и 
в Раздел III, т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, Икономическият оператор се е позовал на Сертификат, 
индивидуализиран с неговия уникален номер, предметен обхват, срок на валидност и 
издател на сертифициращия документ за екологично управление, но от декларативно 
направеното представяне на предметния обхват и на този Сертификат, се 
установява, че същият не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в 
цитираните по-горе части от Документацията по процедурата, по причина на това, 
че отново, както и предходно разгледания Сертификат, включва единствено следните 
дейности: „Проектиране, изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, 
канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения и съоръжения за опазване на 
околната среда. Проектиране и строителство на енергийна и пътна инфраструктура, 
укрепване на свлачища. Търговия със строителни материали“, докато изискваният за 
целите на настоящето възлагане предметен обхват на притежавания Сертификат 
за прилагане на гореупоменатия Стандарт, следва да е: „в областта на сградното 
строителство“.  

 
********************************************************************* 
 
II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от сочения Подизпълнител „БАУКОНСУЛТ“ 
ЕООД, Комисията констатира следното: 

 
1. В предпоследното поле на Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, Дружеството, дало 

съгласие да е Подизпълнител на Участника - „Бауконсулт“ ЕООД, е декларирало, че 
участва в процедурата заедно с друг Икономически оператор, а именно: „Вес-инвест-Н“ 
ЕООД, посочвайки „ролята“ си в „групата“ като „подизпълнител по договор за 
подизпълнение“.  

Не е посочено наименованието на „участващата група“. 

Предвид обстоятелството, че обсъжданото поле на ЕЕДОП е относимо и 
приложимо само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях е неприложимо 
за „Бауконсулт“ ЕООД. 

В хипотеза, че попълвайки обсъжданата част на представяния от него ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е искал да обективира волеизявление, с което дава съгласие да 
бъде Подизпълнител на „Вес-инвест-Н“ ЕООД, следва да се посочи, че не това е мястото, в 
което следва да бъде отразена тази информация.  

 
2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на Раздел „В“, Част IV от приложения като 
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част от офертата ЕЕДОП, инкорпориращ в себе си данни и информация, относими и към 
самия Подизпълнител, Комисията констатира, че в обсъждания ЕЕДОП на „Бауконсулт“ 
ЕООД са допуснати напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, 
съвпадащи с тези, установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП, представен от 
Учатника и подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в Раздел I, т. 2.1. – т. 2.3., т. 7, 
т. 8 и т. 9 на изложението по-горе, предвид което, настоящият помощен орган счита за 
излишно и ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на това, че указанията, 
дадени от него на самия Участник в Раздел I, т. 2.1., т. 2.2., т. 7, т. 8 и т. 9 по-долу, са 
еднозначно относими и приложими и за Подизпълнителя, което обстоятелство обаче 
не ги прави (констатациите и заключенията на Комисията) неприложими и 
неважими и за него! 

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

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

 
1.1. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че строителния обект, посочен под №2 от списъка, съдържащ се в Част IV, Раздел 
„В“, поле първо от представения ЕЕДОП, а именно: „Инженеринг - проектиране, СМР и 
авторски надзор на общински административни сгради гр. Тутракан по две обособени 
позиции, обособена позиция №2 „Административна делова сграда, с адрес: гр. Тутракан, 
ул. „Крепостта“ № 47“, е  обект, който не може да бъде определен като „сходен“ с 
предмета на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №5 
(предвид, че същият не попада в определението, законодателно определено в нормата на 
§2, т. 29 от ДР на ЗУТ), в хипотеза, че Участникът не споделя и не е съгласен с този 
извод на Комисията, съответно, поддържа и твърди действително наличие на 
съответствие на въпросните строителни интервенции с предмета на възлаганото с 
настоящата процедура строителство, по отношение така посочения договор, 
допълнително следва да представи безспорни доказателства, издадени от трети лица, 
удостоверяващи по безусловен начин, че изпълнените от него строителни 
интервенции обхващат именно: изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищна сграда. 

 

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

 
1.2. На следващо място, с цел яснота, конкретика и пълно съответствие на 

декларираните от него данни досежно строителните дейности, които е изпълнил през 
последните пет години, покриващи изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“ с 
тези, предмет на настоящата обществена поръчка, както и за безспорност при доказване на 
съответствието си с  минималното изискване за технически и професионални способности, 
одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално 
ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за 
участие в процедурата, Участникът трябва, при вписване на информацията в първото 
поле на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи и ясно 
посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и 
приемане на посочения като изпълнен от него обект №1 („Инженериг-проектиране, 
авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във 
връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност по обособени 
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позиции: обособена позиция №2 „Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: 
гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Овощарска“ №5“), на изпълнението на който 
основава съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 
63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 

Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му в т. 1.1. и т. 1.2. по-горе, 
с новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, 
следва по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Вес-инвест-Н“ ЕООД е 
изпълнило през референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) 
строителни дейности, които следва да са за изпълнение на една или повече от 
следните СМР/СРР: изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на точно определен вид обекти -  жилищни 
сгради, включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно следните дейности: 
(1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации. 

В хипотеза, че Участникът направи позоваване на нови, различни от първоначално 
посочените обекти, допълнително следва да представи за всеки от тях данни и информация 
за конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и приемане 
на съответния обект, с който акт е установена годността за приемане на всеки 
отделен от посочените строежи. 

 
2.1. За да бъде доказано пълно съответствие от страна на „Вес-инвест-Н“ ЕООД с 

минималното изискване за изпълнени от него през предходните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, одобрено от Възложителя в текстовете на Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, в новопредставяния 
от него ЕЕДОП, Участникът трябва да посочи друг/и обект/и, който/които попада/т 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. 

 
*** В случай обаче, че Икономическият оператор не е съгласен с изводите и 

заключенията на Комисията, че извършеното от него проектиране на обект 
„административна делова сграда, с адрес: гр. Тутракан, ул. „Крепостта“ № 47“, не е на 
обект, който може да бъде определен като „сходен“ и съответстващ на изискването 
да е „жилищна сграда“, съответно, поддържа и твърди действително наличие на 
съответствие на въпросната услуга с обсъждания критерий за подбор, по отношение 
същата тази проектантска услуга, допълнително следва да представи безспорни 
доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че 
изпълнените от него дейности обхващат именно: изготвяне на технически и/или 
работен проект за жилищна сграда и сградни инсталации. 

 
2.2. На следващо място, с цел яснота, конкретика и пълно съответствие на 

декларираните от Участника данни, досежно проектантските услуги, изпълнени от него 
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на 
поставеното от Възложителя изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена 
поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №5, както и за безспорност при доказване от 
негова страна на съответствието си с този от критериите за подбор за технически и 
професионални способности, Икономическият оператор следва да представи в новия си 
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ЕЕДОП ясни, конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него съответния минимум 
брой услуги (2 бр.). 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
съответно изпълнение (готовата проектна разработка), издаден от получателя на 
услугата или от компетентен орган. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе в т. 2.1. и т. 2.2. указания, 

Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 
67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от 
Участника да представи безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, 
ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  издадени от трети лица, от които доказателства по 
недвусмислен начин да е видно, че „Вес-инвест-Н“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

3. В хипотеза, че предвижда да се ползва от капацитета и опита на посоченото от 
него лице – Давидко Костадинов, за изпълнение на отгорности и задачи, следващи от 
конкретна от експертните позиции, определени от Възложителя за целите на настоящето 
възлагане, Участникът трябва ясно да посочи в релевантното поле на Част IV, Раздел 
„В“ на новата си декларация, за коя експертна позиция е предложено лицето. 

Едновременно, съобразявайки всички минимални изисквания, одобрени за 
съответната експертна позиция, както в Обявлението за поръчка, така и в 
Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор трябва подробно, 
точно, недвусмислено и без каквито и да е предпоставки за тълкуване на 
действително изразената от него воля, да впише съответните релевантни данни и 
информация, доказващи по несъмнен и безспорен начин пълно съответствие на 
притежаваната от лицето професионална компетентност (със смисъла на 
понятието, дефиниран в разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) с въпросните 
минимални изисквания за технически и професионални способности. 

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

в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ и т. 3.2.3., б. „б“от Обявлението за поръчка, отразени със 
същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „б“ и т. 5.3.2.3., б. „б“от Указанията за 
участие в процедурата, Участникът следва да представи за всеки един от предложените 
от него експерти от инженерно-техническия му състав, определен за изпълнение на 
строителството по обособена позиция №5, безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от 
всяко отделно лице специфичен опит при осъществяването на съответните 
дейности, съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен, а 
именно: 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Георги Попов - 
опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Цветана 
Христова - опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 



97 
 
 

изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. Георги 
Попов притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ.  

Едновременно, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния от него ЕЕДОП, Участникът трябва да впише всички изискуеми 
данни и информация, удостоверяващи съответствието на експерта с поставеното 
от Възложителя минимално изискване в горецитираните части от Документацията 
по процедурата. 

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

Участника на съответствието на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” – инж. Цветана Христова с одобрените и влезли в сила 
изисквания на Възложителя, разписани в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението 
за поръчка и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, 
Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да 
представи заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от инж. Христова курс на обучение за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по 
реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), от който да са видни: (1) предметния обхват, 
(2) правното основание за издаването на така посочения документ, (3) неговата 
валидност и (4) институцията/организацията, негов издател. 

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

 
7. Комисията указва на Участника да представи доказателства от които да е 

видно, че валидността на притежаваните от предложените от него проектанти по: 

- част „Електро“ – инж. Емил Николчев и 

- част „План за безопасност и здраве“ – инж. Веселин Станков, 

персонални задължителни застраховки „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 
от ЗУТ е удължена, или че всяко едно от лицата е сключило нова застраховка, валидна 
към датата на представяне на изисквания от Участника нов ЕЕДОП, едновременно с 
което, следва да впише в относимото поле на този нов ЕЕДОП и съответните 
периоди на валидност на застрахователните полици, притежавани от отделните 
експерти. 
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8. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 
в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор трябва да представи 
за всеки един от предложените от него експерти от проектантския си екип, 
определен за изпълнение на работното проектиране и осъществяването на авторския 
надзор по обособена позиция №5, безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице 
специфичен проектантски опит при осъществяването на съответните дейности, 
съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Камен Ганчев - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Христо Папазов - 
професионален опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването 
на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

 (3) проектант по част „Електро“ – инж. Емил Николчев - професионален опит 
като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации; 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Даринка Христова - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Боян Бахнев - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
С цел максимална коректност, разбираемост и яснота на допълнително 

представяната от него информация, досежно изискуемия специфичен опит на 
предлаганите експерти, Участникът трябва да впише данни, които са релевантни и 
относими към цитираните по-горе минимални изисквания, описвайки: (1) конкретните 
инвестиционни проекти (минимум два), които са изготвени от всеки отделен 
проектант, както и коя конкретна част на съответния инвестиционен проект е 
изготвена от този именно експерт, (2) фазата, в която е изработен, предаден и приет 
отделния проект (техническа или работна), като (3) съобрази поставеното от 
Възложителя минимално изискване тези проекти да са за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване не на какви да е сгради, а на жилищни сгради и сградни 
инсталации. 

 
9. С оглед констатираната от Комисията непълнота в представения от Участника  

списък на лицата от проектантския му екип, определен за изпълнение на поръчката, 
Комисията указва на Икономическия оператор да представи в релевантното поле на 
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изискания му нов ЕЕДОП данни и информация, от които по недвусмислен начин да е 
видно изпълнението на минималните изисквания, одобрени от Възложителя както в 
Раздел III.1.3., т. 3.1.6, б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.1.6., 
б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

За целта, като част от предлагания от него проектантски екип, трябва да 
бъде посочено и лице, определено за заемане на експертната позиция, липсваща в 
първоначално представената от него декларация и изискуема от Възложителя, а 
именно:  експерт „Технически контрол по част „Конструкции“.  

Така предложеното лице трябва да отговаря на всички, поставени за целите на 
възлагането минимални изисквания за допустимост, одобрени от Възложителя за 
тази експертна позиция както в горепосочените части от Документацията, така и 
на изискването, разписано в Раздел III.1.2., т. 2, изр. второ от Обявлението за поръчка 
и в Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата. 

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

професионални способности, одобрено от Възложителя по идентичен начин както в Раздел 
VI.3., т. 4, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за 
поръчка, а така също и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата, 
Участникът трябва да попълни в първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП всички 
данни, относими и релевантни към евентуално притежаван от него Сертификат за 
разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по 
валидния и актуален Стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с предметен 
обхват в областта на сградното строителство. 

Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки, че същото е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, Комисията указва на Участника да представи 
доказателство/а, от което/които да е видно, че притежавания от него Сертификат 
касае прилагане на валиден както към датата на подаване на офертата, така и към 
момента на депозиране на допълнителните му документи Стандарт за управление на 
качеството, както и, че предметния обхват на притежавания от него Сертификат, 
съответства на изискванията, утвърдени от Възложителя (неоспорени, влезли в сила 
и задължителни за изпълнение, съобразно императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по 
идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 4 от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.4. – т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата и е в областта на 
сградното строителство. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Вес-инвест-Н“ ЕООД да представи доказателства от 
които да е видно, че предметния обхват на притежавания от него Сертификат за 
внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по 
Стандарт ISO 14001:2015, съответства на изискванията, утвърдени от 
Възложителя (неоспорени, влезли в сила и задължителни за изпълнение, съобразно 
императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 5 от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.5. от Указанията за участие в 
процедурата и е в областта на сградното строителство. 

Същите тези релевантни данни, следва да бъдат вписани и в относимото поле 
на новопредставяния от Участника ЕЕДОП. 

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

II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на посочения от 
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Участника Подизпълнител „БАУКОНСУЛТ“ ЕООД документите, данните и 
информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С оглед неприложимостта и неотносимостта спрямо него (в качеството му на 

Подизпълнител) на въпросите и указанията, съдържащи се в предпоследното поле на Раздел 
„А“ от Част II на ЕЕДОП, „Бауконсулт“ ЕООД, не следва да попълва същото. 

 
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от 
Подизпълнителя ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от 
самия Участник и обсъдени от Комисията в раздел I, т. 2.1. – т. 2.3., т.7, т. 8 и т. 9  от 
констативната част на настоящия Протокол, указанията и изискванията, дадени от 
Комисията на „Вес-инвест-Н“ ЕООД (Раздел I, т. 2.1, т. 2.2., т. 7, т. 8 и т. 9 по-горе), 
важат напълно еднозначно и за Подизпълнителя – „Бауконсулт“ ЕООД, съответно 
той трябва да съобрази същите, като отрази променените/допълнените/новите 
данни в представяния от него нов ЕЕДОП, като не е необходимо повторно 
представяне на изисканите от Комисията документални доказателства, с които 
следва да се докаже достоверността на отделни декларираните факти и 
обстоятелства. 

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

изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №4 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. В списъка, представен в Част IV, Раздел „В“, поле първо от ЕЕДОП и имащ за цел 

доказване на опита му в изпълнението на „сходни“ с предмета на възлагане по обособена 
позиция №4 строителни дейности, Участникът се е позовал и е вписал 2 (два) броя обекта, 
сочени за изпълнени от него в референтния за процедурата петгодишен период, считано от 
датата на подаване на офертата. 

При направен преглед по същество на фактите и обстоятелствата, декларирани от 
самия Икономически оператор, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за 
подбор, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 
от Обявлението за  поръчка, разписани със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие в процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на 
представените доказателствени данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на 
Участника строителство, намира за установено следното: 

Вторият от декларираните като изпълнени от Икономическия оператор обекти, 
описан подробно и в детайли в обсъжданото поле на ЕЕДОП, Комисията счита, че не може 
да бъде определен като „сходен“ с предмета на обособена позиция №4, съобразно 
дефиницията за сходност, разписана от Възложителя в цитираните в предходния абзац 
отделни части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за  
поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие). 

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

Въпросното, декларирано като изпълнено от „ПСГ” АД строителство, касае 
извършването на строително-монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в сградата на ОУ ,,Св. Св. ,,Кирил и Методий“ - село Горни Дъбник. 
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Отчитайки и основавайки се на предоставената от Участника информация по 
отношение вида на строежа, на който от страна на „ПСГ“ АД са изпълнявани 
строителни интервенции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, Комисията 
счита, че индивидуализирания обект на строителство – Основно училище (респ. и 
дейностите, изпълнени на него), не попада в предметния обхват, определен от 
Възложителя като „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №4, която 
„сходност“ е ясно и еднозначно дефинирана като пояснение към минималното 
изискване, поставено по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението 
за  поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие и се изразява в 
следното: „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации“. 

С цел яснота и правилно разбиране от страна на Участника изразеното от 
Комисията неприемане на изпълнения от него обект, който по вид е Училище 
(основно) за „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №4, за 
изпълнението на която е подадена офертата му, следва да се посочи, че съобразно 
легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ „жилищна 
сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или 
повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена 
площ“, докато обсъдения, сочен за изпълнен от Дружеството обект, е такъв, попадащ 
в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обект на 
социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система за 
обслужване на населението в образованието. 

 
Следва да се посочи, също така, че в хода на процедурата, давайки по реда и при 

условията на чл. 33, ал. 2 от ЗОП  разяснения по условията на Документацията за участие, в 
отговор №2 на Разяснение №РМЛ17-ПП10-1-[318]27.02.2015 от 03.07.2019 г., 
Възложителят, позовавайки се на цитираната по-горе дефинитивна определеност на 
понятието „жилищна сграда“, разписана в текста на §5, т. 29 от ДР на ЗУТ, е пояснил 
следното: „Спазвайки изискванията и определенията на цитираната приложима и 
относима нормативна уредба, за релевантна и допустима за целите на настоящата 
процедура ще се приема всяка изпълнена от Участник сграда, която отговаря на 
цитираната дефиниция, разписана в Закона за устройство на територията“. 

 

Следствие от направените по-горе констатации и обоснованите от 
Комисията заключения, е и извода, че Икономическият оператор частично е доказал 
съответствие с минималното изискване, утвърдено от Възложителя в посочените 
текстове на Документацията по процедурата, което изискване, по причина на това, 
че не е оспорено, е влязло в сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е 
абсолютно задължително за спазване.  

Така установеният, допуснат от него пропуск от друга страна води до 
непълнота в офертата му, която следва да бъде отстранена, в хипотеза, че 
Икономическият оператор държи да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което Участникът не е доказал 
съответствие, е това през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчката/обособената позиция, а именно: „СМР/СРР - 
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изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) 
монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации“.   

 
2. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е посочил, че за изпълнение на проектирането, разполага „с 
висококвалифициран проектантски екип“, едновременно с което, за всеки един от 
проектантите, включени в състава на този екип, прецизно и с необходимата детайлност, е 
вписал изискуемите данни и информация, относно: придобитата от тях професионална 
квалификация, общ и специфичен професионален опит (в приложимите случаи), 
притежаваната от всяко от лицата пълна проектантска правоспособност и съответния номер 
на вписването им в КАБ/КИИП. 

Въпреки тази видна прецизност на Участника, в обхвата на обсъжданата 
информация, липсва дори и минимална индиция, досежно това дали посочените от 
него проектанти, определени за изпълнение на работното проектиране и последващо 
упражняване на авторски надзор (важимо за всички проектанти), притежават валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя по напълно идентичен начин 
както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, 
така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в 
процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Тук е мястото да се посочи, че в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на 
ЕЕДОП, Участникът подробно е описал притежаваните от него застраховки 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, както в 
качеството му на строител, така и като проектант. 

В разглежданото поле обаче липсва аналогична информация по отношение на 
обсъжданите лица от посочения от Дружеството проектантски екип. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „ПСГ“ АД, издадена му също в качеството на „проектант“. 

 

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

 
1. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че строителния обект, посочен под №2 от списъка, съдържащ се в Част IV, Раздел 
„В“, поле първо от представения ЕЕДОП, а именно: „Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в сградата на ОУ ,,Св. Св. ,,Кирил и Методий“ - село Горни Дъбник“, е  
обект, който не може да бъде определен като „сходен“ с предмета на настоящата 
обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №4 (предвид, че същият не попада в 
определението, законодателно определено в нормата на §2, т. 29 от ДР на ЗУТ), в 
хипотеза, че Участникът не споделя и не е съгласен с този извод на Комисията, 
съответно, поддържа и твърди действително наличие на съответствие на въпросните 
строителни интервенции с предмета на възлаганото с настоящата процедура строителство, 
по отношение така посочения договор, допълнително следва да представи безспорни 
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доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че 
изпълнените от него строителни интервенции обхващат именно: изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищна сграда. 

 

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

 

Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му по-горе, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „ПСГ“ АД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, 
които следва да са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване, на точно определен вид обекти -  жилищни 
сгради, включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно следните дейности: 
(1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации. 

 
2. С цел доказване, че от страна на „ПСГ“ АД е изпълнено минималното изискване, 

одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено 
както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от „ПСГ“ АД аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Дружеството 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
Участника да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че предложените от него 
проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, многократно цитирано по-горе. 

 

 
 
8. „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1356 от 

18.07.2019 г., подадена от Дружеството за обособена позиция №5 на обществената 
поръчка 

 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
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1. В предпоследното поле на Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, Участникът е 

декларирал, че участва в процедурата заедно с други Икономически оператори, посочвайки 
в частта на б. „б“ от обсъжданото поле следните данни и информация: 

„1. „Санконсултинг“ EООД - ще изпълни дейности по проектиране във връзка с 
въвеждане на мерките за енергийна ефективност и ще осъществи авторски надзор по 
време на строителството - подизпълнител на „Строй контрол инвест” ЕООД. 
Относителен дял, изразен в процентно съотношение от обема дейности, включени в 
поръчката: 4,17 %. 

2. Игнат Енев Енев - Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве – 
трето лице. 

Данни за така посочения Подизпълнител и Трето лице, предоставящо капацитет, 
Участникът е вписал и в релевантните и относими полета на Част II, Раздели „В и „Г“ на 
разглеждания ЕЕДОП. 

Отчитайки гореустановеното, едновременно и предвид обстоятелството, че 
обсъжданото предпоследно поле в Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП е относимо и 
приложимо само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях е неприложимо 
в настоящия случай. 

 

2. Както бе индикирано и в предходната точка, в полето на Част II, Раздел „Г“ на 
представения от Участника ЕЕДОП е направено посочване, че ще превъзложи на 
Подизпълнител, в лицето на „Санконсултинг“ ЕООД, изпълнението на дейностите по 
изготвяне на работния проект и осъществяването на авторския надзор, представляващи 
4,17% от обема дейности, включени в поръчката.  

В приложение е представен ЕЕДОП, попълнен за „Санконсултинг“ ЕООД и 
подписан от представляващото го лице. 

Липсва обаче каквото/каквито и да е друго/и доказателство/а, от което/които 
да е видно поемане от страна на сочения Подизпълнител на съответно определените 
му задължения, който пропуск по същество представлява както неизпълнение на чл. 
66, ал. 1, изр. второ от ЗОП, така и несъобразяване с изискването, поставено от 
Възложителя в Раздел III, т.1.2., абзац трети от Указанията за участие, съобразно 
което „когато Участник предвижда ползването на Подизпълнител/и при изпълнение на 
поръчката, той трябва да представи в офертата си доказателство/а за поетите от 
Подизпълнителя/ите задължения“. 

 
3. Аналогична на предходната е и констатацията на Комисията, досежно липсата на 

каквото/каквито и да е друго/и доказателство/а (освен представения ЕЕДОП), от 
което/които да е видно, че посоченият като Трето лице експерт Игнат Енев, е 
обективирал волеизявление, че предоставя капацитет и ресурси на „Строй контрол 
инвест“ ЕООД като „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“, който 
пропуск по същество представлява както неизпълнение на чл. 65, ал. 3 от ЗОП, така и 
несъобразяване с изискването, поставено от Възложителя в Раздел III, т.1.3., абзац 
пети от Указанията за участие, съобразно което „в случай, че Участник се позовава 
на/ще ползва капацитета на Трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от Третите 
лица задължения“. 

 
4. Видно от данните, вписани в относимото поле на Раздел „Б“ от Част IV на 

разглеждания ЕЕДОП, Икономическият оператор не е декларирал притежавана от него 
застраховка „Професионална отговорност“, издадена в качеството му на „проектант“.  
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В тази връзка, както бе отбелязано и в предходната точка, в Част II, Раздел „Г“ от 
обсъжданата декларация, Участникът е вписал информация, съобразно която за 
изпълнението на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, ще 
използва Подизпълнител - „Санконсултинг“ ЕООД (без тази му декларация да е потвърдена 
с изрично волеизявление от страна на соченото за Подизпълнител Дружество), предвид 
което, в хипотеза, че ще се ползва от капацитета и ресурсите на това трето лице, „Строй 
контрол инвест“ ЕООД е следвало ясно да посочи, че покрива минималното изискване за 
притежавана застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, клауза „проектант“, именно със застраховката на сочения Подизпълнител. 

 
5. В релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП, Участникът 

не е декларирал изпълнени от него през предходните три години, считано от датата на 
подаване на офертата услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция 
и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, вместо което е вписал 
следната декларация: „Строй контрол инвест“ ЕООД участва с подизпълнител 
„Санконсултинг“ ЕООД по настоящата обществена поръчка, за дейността 
проектиране“. 

Предвид безспорността на обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се 
съдържа цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за 
подбор независимо дали ще се покриват изцяло от Участника или ще има позоваване на 
капацитета на други субекти, който факт не се променя от законовото изискване да се 
представят отделни ЕЕДОП на другите субекти по чл. 65 и чл. 66 от ЗОП, след като има 
намерение да се ползва от придобития от Подизпълнителя професионален опит, 
Участникът е трябвало да впише в разглежданото поле на своя ЕЕДОП изпълнените 
от „Санконсултинг“ ЕООД услуги, отбелязвайки, че този капацитет е на ползвания 
от него Подизпълнител, който му го предоставя за целите на настоящето възлагане. 

 
6. По отношение на експерта, предложен от Участника за изпълнение на функциите 

и отговорностите на Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве – Игнат 
Енев, в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, са вписани данни за основната 
професионална квалификация, както и за общия и специфичен професионален опит на 
лицето, но не е представена никаква информация за изискуемата за тази експертна 
позиция допълнителна професионална квалификация, а именно: притежаван от 
лицето валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.). 

 

Предвид изложеното, Комисията счита за несъмнено видно, че Участникът не 
е доказал съответствие с минималното изискване, одобрено от Възложителя в 
текста на Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
разписано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие. 

 
7. В обсъденото и в предходната точка поле на Част IV, Раздел „В“ на разглеждания 

негов ЕЕДОП, Участникът е посочил и следното: „Проектантски екип: като 
подизпълнител в настоящата обществена поръчка, за изпълнение на дейността 
проектиране, дружеството „Санконсултинг“ ЕООД разполага с проектантски екип, 
деклариран в ЕЕДОП-а му като Подизпълнител в настоящата оферта“. 

Предвид безспорността на обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се 
съдържа цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за 
подбор независимо дали ще се покриват изцяло от Участника или ще има позоваване на 



106 
 
 

капацитета на други субекти, който факт не се променя от законовото изискване да се 
представят отделни ЕЕДОП на другите субекти по чл. 65 и чл. 66 от ЗОП, след като има 
намерение да се ползва от притежавания от Подизпълнителя ресурс (проектантски екип), 
Участникът е трябвало да впише в разглежданото поле на своя ЕЕДОП относимата 
информация за всички експерти от проектантски екип, предоставяни му като ресурс 
на „Санконсултинг“ ЕООД, отбелязвайки, че тези ресурси са на ползвания от него 
Подизпълнител, който му го предоставя за целите на настоящето възлагане. 

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

II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 
редовността на ЕЕДОП, представен от соченото от Участника като негов 
Подизпълнител дружество -  „САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД, Комисията констатира 
следното: 

 
1. В предпоследното поле на Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, Дружеството, сочено 

като Подизпълнител - „Санконсултинг“ ЕООД, е декларирало, че участва в процедурата 
заедно с друг Икономически оператор, а именно: „Строй контрол инвест“ ЕООД, 
посочвайки „ролята“ си в „групата“ като „подизпълнител, отговарящ за реализирането на 
дейност проектиране и упражняване на авторски надзор.“.  

Предвид обстоятелството, че обсъжданото поле на ЕЕДОП е относимо и 
приложимо само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях е неприложимо 
за „Санконсултинг“ ЕООД. 

В хипотеза, че попълвайки обсъжданата част на представяния от него ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е искал да обективира волеизявление, с което дава съгласие да 
бъде Подизпълнител на „Строй контрол инвест“ ЕООД, следва да се посочи, че не това е 
мястото, в което следва да бъде отразена тази информация.  

 
2. В първото поле на Раздел „Г“ „Специфични национални основания за изключване“ 

от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Подизпълнителят е дал положителен 
отговор (Икономическият оператор е декларирал, че по отношение на него се прилагат 
специфични национални основания за изключване).  

Едновременно, в продължение и в пълен противовес на предходната си 
декларация (отбелязване на отговор „да“), Икономическият оператор подробно и в 
детайли е декларирал като неприложими спрямо него конкретни основания, 
кореспондиращи с разпоредбите на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОМПИ. 

Предвид обстоятелството, че въпросът, на който следва да се отговори в 
обсъжданото поле на ЕЕДОП е „Прилагат ли се специфични национални основания за 
изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 
поръчка?“, в хипотеза на неприложимост (в какъвто смисъл е второто от 
волеизявленията на Дружеството) и то на всички, посочени от Възложителя 
национални основания за изключване (Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1 и 
т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата), в същото това поле на ЕЕДОП 
следва да бъде отбелязан отговор „не“. 

 
3. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от „Санконсултинг“ 

ЕООД и формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, определен за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството на обекта по обособена позиция №5 от обхвата на настоящето 
възлагане, в относимото поле на Част IV, раздел „В“ на представения негов ЕЕДОП не е 
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вписана релевантна информация, досежно това дали притежават валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 
каквото изискване е поставено от Възложителя по напълно идентичен начин както в 
текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в 
процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Тук е мястото да се посочи, че в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на своя 
ЕЕДОП, Подизпълнителят е описал притежаваната от него застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, в качеството му на 
проектант, но аналогична информация по отношение на лицата от посочения от 
Дружеството проектантски екип в обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Санконсултинг“ ЕООД, издадена му в посоченото качество на 
„проектант“. 

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

Третото лице – Игнат Енев, чийто капацитет Участникът е декларирал, че ще 
ползва в качеството му на Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, 
Комисията намира за установено следното: 

 
1. В предпоследното поле на Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, лицето, чийто 

капацитет Участникът е декларирал, че ще ползва в качеството му на 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ и поради това, определяно от 
него като Трето лице по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, е декларирало, че участва в 
процедурата заедно с други Икономически оператори, а именно: „Строй контрол инвест“ 
ЕООД и „Санконсултинг“ ЕООД, посочвайки „ролята“ си в „групата“ като 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“.  

Предвид обстоятелството, че обсъжданото поле на ЕЕДОП е относимо и 
приложимо само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях е неприложимо 
за експерт Игнат Енев. 

В хипотеза, че попълвайки обсъжданата част на представяния от него ЕЕДОП, 
лицето е искало да обективира волеизявление, с което дава съгласие да предоставя на 
Участника капацитет и ресурси като изпълнява функциите на Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве, следва да се посочи, че не това е мястото, в което следва да 
бъде отразена тази информация. 

 
2. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, експертът е вписал данни за 

притежаваната от него професионална квалификация, както и за общия и специфичния си 
професионален опит, но не е декларирал никакви данни за изискуемата за тази 
експертна позиция допълнителна професионална квалификация, а именно: 
притежаван от него валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.). 
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Предвид изложеното, Комисията приема предоставената от експерт Енев 
информация за непълна, неточна и недостатъчна за доказване на минималното 
изискване, одобрено от Възложителя в текста на Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от 
Указанията за участие. 

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

Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С оглед неприложимостта и неотносимостта на въпросите и указанията, 

съдържащи се в предпоследното поле на Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, Участникът не 
следва да попълва данни и информация в текстовите му полета. 

 
2. Основавайки се на императивната разпоредба на чл. 66, ал. 1, изр. второ от ЗОП, 

текста на която е транспониран дословно от Възложителя в Раздел III, т. 1.2., абзац трети от 
Указанията за участие в процедурата, както и на практиката на КЗК и ВАС (Решение № 
16006/2017 г. на ВАС по адм. д. № 12955/2017 г., IV о.; Решение № 400/2018 г. на КЗК по 
преписка № КЗК-170/2018 г.), Комисията указва на Участника да представи в срока по чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП доказателство/а за поетите от сочения като негов 
Подизпълнител – „Санконсултинг“ ЕООД задължения за изпълнение на конкретни 
дейности от обхвата на поръчката.  

В случай, че Подизпълнителят предоставя ресурси и/или капацитет на 
Участника, тези обстоятелства също следва да са видни от представяното/ните 
допълнително/ни доказателство/а. 

 
3. Основавайки се на императивната разпоредба на чл. 65, ал. 3 от ЗОП, текста на 

която е транспониран дословно от Възложителя в Раздел III, т. 1.3., абзац пети от 
Указанията за участие в процедурата, както и на практиката на КЗК и ВАС (Решение № 
16006/2017 г. на ВАС по адм. д. № 12955/2017 г., IV о.; Решение № 400/2018 г. на КЗК по 
преписка № КЗК-170/2018 г.), Комисията указва на Участника да представи в срока по чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП доказателство/а в което/които да е обективирано 
волеизявлението на г-н Игнат Енев, че предоставя капацитет/ресурси на настоящия 
Участник. 

 
!!! Във връзка с направената от Участника декларация, че експерт Енев е 

Трето лице, Комисията счита, че трябва да обърне внимание на Участника по 
отношение на това, че съобразно практиката на Върховен административен съд 
(напр. Решение № 2773/02.03.2018 г., Решение № 9653/13.07.2018 г. и др.), експертите, 
които ще изпълняват поръчката не са Трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, 
поради което не следва да попълват отделни ЕЕДОП-и. 

В същият този смисъл е и отговорът на въпрос №4, обективиран в даденото от 
Възложителя разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП, с № РМЛ17-ПП10-1-[327]27.02.2015 
от 11.07.2019 г. 

 
4. С оглед обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се съдържа цялата 

изискуема информация относно съответствието му с критериите за подбор, независимо от 
това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и Решение 
№601/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания му нов 
ЕЕДОП, „Строй контрол инвест“ ЕООД трябва ясно и без възможност за тълкуване да 
посочи дали за доказване съответствие с минималното изискване да е застрахован с 
валидна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
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ЗУТ, клауза „проектант“ ще се ползва от застраховката, издадена в това именно 
качество на „Санконсултинг“ ЕООД (при наличие на ясно изразена негова декларация да 
е подизпълнител на настоящия Участник и да му предоставя своите ресурси и 
капацитет).  

Едновременно, в представяния от него нов ЕЕДОП, следва да впише всички 
съдържащи се в тази застраховка данни, които са релевантни за доказване съответствие с 
въпросното минимално изискване. 

 
5. Отчитайки обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се съдържа 

цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за подбор, 
независимо от това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и 
Решение №601/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания 
му нов ЕЕДОП, „Строй контрол инвест“ ЕООД трябва да впише в относимото поле на 
Част IV, раздел „В“ от своя нов ЕЕДОП всички данни и информация, доказващи 
изпълнени от ползвания от него Подизпълнител услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации  
(при наличие на ясно изразено от „Санконсултинг“ ЕООД волеизявление и съгласие да е 
Подизпълнител на настоящия Участник и да му предоставя своите ресурси и капацитет). 

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

Участника на съответствието на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” – Игнат Енев с одобреното и влязло в сила изискване на 
Възложителя, разписано в Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка и в 
Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията, 
ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен 
документ за преминат от г-н Енев курс на обучение за Координатор по безопасност и 
здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно 
лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), 
от който да са видни: (1) уникалния идентификационен номер; (2) предметния 
обхват, (3) правното основание за издаването на така посочения документ, (4) 
неговата валидност и (5) институцията/организацията, негов издател. 

 
Едновременно, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 

новопредставяния от него ЕЕДОП, да впише всички изискуеми данни и информация, 
удостоверяващи съответствието на експерта с поставените от Възложителя 
изисквания в горецитираните части от Документацията по процедурата. 

 
7. Отчитайки обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се съдържа 

цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за подбор, 
независимо от това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и 
Решение №601/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания 
му нов ЕЕДОП, „Строй контрол инвест“ ЕООД трябва да впише в относимото поле на 
Част IV, раздел „В“ от своя нов ЕЕДОП всички данни и информация, относими към 
експертите от проектантския екип, предоставян му от „Санконсултинг“ ЕООД за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и упражняване на авторски надзор  (при 
наличие на ясно изразено от „Санконсултинг“ ЕООД волеизявление и съгласие да е 
Подизпълнител на настоящия Участник и да му предоставя своите ресурси и капацитет). 

 
************************************************************************ 
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II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на посочения от 
Участника Подизпълнител „САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД документите, данните и 
информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С оглед неприложимостта и неотносимостта спрямо него (в качеството му на 

Подизпълнител) на въпросите и указанията, съдържащи се в предпоследното поле на Раздел 
„А“ от Част II на ЕЕДОП, „Санконсултинг“ ЕООД, не следва да попълва същото. 

 
2. Предвид установената от Комисията противоречиво дадена от Подизпълнителя 

информация, касаеща приложимостта спрямо него на конкретно изброени специфични 
национални основания за изключване, утвърдени от Възложителя в Раздел III, т. 2.5.1 и т. 
2.5.2. от Указанията за участие в процедурата, респ., предприетите от него мерки за 
реабилитиране, както и с цел установяване налице ли са действително спрямо 
Икономическия оператор, или не, въпросните основания за отстраняване, при 
представянето на коригирания от него нов ЕЕДОП, попълвайки Част III, Раздел „Г“, 
поле първо и второ, „Санконсултинг“ ЕООД трябва ясно, недвусмислено и без 
възможност за каквото и да е тълкуване сам да посочи коя от двете, направени от 
него разнопосочни и противоречащи си декларации следва да се приема за реално 
съответстваща и приложима спрямо него. 

В хипотеза на приложимост на някое от посочените от Възложителя в 
съответствие с относимата нормативна уредба национално основание за изключване, 
в следващото поле „моля, опишете подробно“ на същия Раздел „Г“ в Част III от 
ЕЕДОП следва да се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор 
мерки за надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и 
съответно, на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни 
документи, удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

Обратното, в хипотеза на неприложимост на всички, посочени от 
Възложителя национални основания за изключване (Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 
2.4.5., т. 2.5.1 и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата), в първото поле на 
Част ІІІ, Раздел Г, следва да бъде отбелязан отговор „не“. 

 
3. С цел доказване, че от страна на „Санконсултинг“ ЕООД (респ. и от самия 

Участник) е изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за 
икономическо и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от 
Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ 
от Указанията за участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни и 
информация за притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от 
него проектантски екип валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

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

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
„Санконсултинг“ ЕООД да представи заверени копия на съответна/ни 
застрахователна/ни полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че 
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предложените от него проектанти отговарят на одобреното за целите на 
настоящето възлагане минимално изискване, многократно цитирано по-горе. 

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

III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 65, ал. 4 от ЗОП, Комисията указва на Третото лице, 
предложено за позицията на Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве 
документите, данните и информацията, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

 
1. С оглед неприложимостта и неотносимостта спрямо него на въпросите и 

указанията, съдържащи се в предпоследното поле на Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, 
експертът (г-н Игнат Енев) не следва да попълва същото. 

 
2. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в съответствието на експерт 

„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве” – Игнат Енев с одобреното и 
влязло в сила изискване на Възложителя, разписано в Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 
от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от експерта да 
представи заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от него курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.), от който да са видни: (1) уникалния идентификационен номер; (2) 
предметния обхват, (3) правното основание за издаването на така посочения 
документ, (4) неговата валидност и (5) институцията/организацията, негов издател. 

 

!!! Както вече беше посочено и по-горе, Комисията обръща внимание на това, 
че съобразно практиката на Върховен административен съд (напр. Решение № 
2773/02.03.2018 г., Решение № 9653/13.07.2018 г. и др.), експертите, които ще 
изпълняват поръчката не са Трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, поради 
което не следва да попълват отделни ЕЕДОП-и. 

В същият този смисъл е и отговорът на въпрос №4, обективиран в даденото от 
Възложителя разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП, с № РМЛ17-ПП10-1-[327]27.02.2015 
от 11.07.2019 г. 

 

 
 
9. „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1358 от 

18.07.2019 г., подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция 
№2 на настоящата обществена поръчка 

 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. При представяне на адресните данни на лицето, представляващо Участника – г-жа 

Ани Станчева, в полето на Част II, Раздел „Б“ на ЕЕДОП е посочено, че адресът ѝ е в Р. 
България, град Ifbrs, каквото населено място в България не е известно на Комисията. 
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2. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово 
състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Участникът е декларирал в относимото поле на Раздел „Б“ от Част 
IV на разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховки „Професионална отговорност“ по 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, както в качеството си на проектант, така и като строител по 
смисъла на чл. 162, ал. 1, съответно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на съответната застрахователна полица, 
застрахователната институция, издала конкретния документ, така и стойностите на 
отделните застрахователни суми, покриващи отговорността на Икономическия оператор, 
съобразно качеството, в което е застрахован.  

Видно обаче от декларирания период на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника в качеството му на проектант (от 14.08.2018 г. до 13.08.2019 
г.), същата е била валидна към датата на подаване на офертата, но към датата на 
приключване изготвянето на настоящия протокол, посоченият документ не създава 
валидно застрахователно правоотношение. 

 
3. В обсъденото и в предходната точка поле на Част IV, Раздел „Б“ на разглеждания 

ЕЕДОП, Участникът нагледно, с видна прецизност в детайлите, е представил подробна 
информация за притежавана от почти всеки един от експертите от проектантския му екип 
персонална застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

При извършения от нея прочит и анализ на така предоставената ѝ от Икономическия 
оператор подробна и детайлна информация, Комисията констатира следното: 

(1) посочената като притежавана от лицето, определено за проектант по част 
„Архитектурна“ – арх. Теофана Теофилова застрахователна полица за сключена 
застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ е изтекла на 09.08.2019 г.  

(2) от данните, отразени в посоченото поле на ЕЕДОП и относими към 
притежаваната от експерта, предложен за проектант по част „Конструктивна” – инж. 
Валентин Терзиев застраховка „Професионална отговорност“, е видно, че срока, в който е 
била застрахована отговорността на проектанта е изтекъл на 01.08.2019 г. 

(3) посочената като притежавана от лицето, определено за проектант по част 
„Електро“ – инж. Кръстю Чалъмов застрахователна полица за сключена застраховка 
„Професионална отговорност в проектирането“ е изтекла на 29.07.2019 г.  

(4) от данните, отразени в посоченото поле на ЕЕДОП и относими към 
притежаваната от експерта, предложен за проектант по част „ВиК” – инж. Албена 
Търпенова - Николова застраховка „Професионална отговорност“, е видно, че срока, в 
който е била застрахована отговорността на проектанта е изтекъл на 08.09.2019 г. 

(5) посочената като притежавана от лицето, определено за проектант по част 
„ПУСО“ – инж. Катрин Найденова застрахователна полица за сключена застраховка 
„Професионална отговорност в проектирането“ е изтекла на 15.09.2019 г.  

От така посочените крайни дати, до които са важали персоналните застраховки 
на индивидуализираните по-горе лица, за Комисията е ясно, че същите са били валидни 
към датата на подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на 
настоящия протокол, посочените документи не създават валидни застрахователни 
правоотношения. 

 
4. В обсъденото и в предходните две точки поле на Част IV, Раздел „Б“ от 

представения от Участника ЕЕДОП липсват данни и информация за притежавана 
валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ от предложения като част от проектантския екип на Дружеството 
експерт – проектант Технически контрол по част „Конструкции” – инж. Йонка 
Пеловска. 
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Липса на такава информация се установява и в полето на Част IV, Раздел „В“ от 
обсъждания ЕЕДОП, в което са вписани данните, касаещи професионалната компетентност 
на инж. Пеловска. 

Предвид така установения пропуск в данните и информацията, обективирани в 
предтавения от Участика ЕЕДОП, настоящия помощен орган счита, че спрямо този 
експерт не е доказано съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, 
изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., 
изречение второ от Указанията за участие в процедурата. 

 
5. Във второто поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Участникът, вместо да впише релевантни данни и информация, изискуеми за доказване 
съответствието си с минималното изискване за технически и професионални способности, 
утвърдено за целите на настоящето възлагане както в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие, 
е направил общо позоваване на четири договора за инженеринг, в обхвата на три от които е 
посочил, че е осъществявал както „проектиране по всички части, включително и 
енергоефективни мерки“, така и строителни работи. 

Относима, конкретна и релевантна информация по отношение фазата на 
проектиране в която са изготвени сочените от „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД 
проектни разработки, като част от възложените му от Община Стара Загора 
(обекти №1 и №3) и от Община Варна (обект №2) инженерингови дейности, в 
обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

Такава релевантна информация е вписана единствено по отношение 
проектната разработка, изпълнена от Дружеството по възлагане на Община 
Благоевград (обект №4). 

С оглед тези си констатации, Комисията намира, че горевизираните три 
услуги, сочени за изпълнени от Дружеството не могат да бъдат квалифицирани като 
„сходни“ с предмета на настоящето възлагане, съобразно изискванията на 
Възложителя, одобрени и оповестени в горецитираните части от Документацията 
за участие в процедурата, а именно: „услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации“. 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от Участника данни за придобит от него професионален опит, 
обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  каквато и да 
е информация досежно конкретния документ, с който всеки евентуално изготвен от 
него инвестиционен проект (макар и без яснота за фазата, в която е разработен), е 
приет без забележки от съответния Възложител. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
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разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

От друга страна, така установеният от нея пропуск формира извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие, но е допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, 
следващо цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в 
Указанията за участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него 
проектантска услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

 

Освен всичко горепосочено, прави впечатление и обстоятелството, че 
вписаните от Участника стойности и периоди на изпълнените от него 
проектантски услуги съвпадат изцяло с тези, вписани в първото поле на 
разглежданата Част от ЕЕДОП, досежно изпълнените от Дружеството 
строителни интервенции, което е практически невъзможно. 

 
6. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Участникът е вписал данни и информация, касаещи професионалната компетентност (със 
смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на лицата, 
предлагани от него за експерти в квалифицирания му проектантски екип, определен за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ – арх. Теофана Теофилова; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Валентин Терзиев; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Кръстю Чалъмов; 

- проектант по част „ВиК“ – инж. Албена Търпенова - Николова и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Лидия Цоневска, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 

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

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД, а именно: 
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При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП е вписана информация за множество инвестиционни проекта, за които се сочи, че 
при изготвянето им, съответният експерт е участвал, съобразно притежаваната от него 
експертиза. 

При направен от страна на настоящия помощен орган експертен анализ на 
данните и информацията, декларативно представени от Икономическия оператор и 
касаещи претендирания специфичен професионален опит на всеки един от 
посочените по-горе експерти, беше установена липса на каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на посочените инвестиционни проекти, 
при изготвянето на различни части от които за участвали обсъжданите експерти. 

 
7. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция 

на проектант по част „План за безопасност и здраве” е предложена инж. Надежда 
Димитрова - Желева, по отношение на която в същата тази Част IV, Раздел „В“ на 
обсъждания ЕЕДОП е посочено, че притежава Удостоверение за придобита пълна 
проектантска правоспособност по ЗКАИИП и че е включена в регистъра на КИИП за 
лицата с пълна проектантска правоспособност с рег. №48828. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра липсва лице, регистрирано с уникален номер 48828. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложения от Участника експерт - инж. 
Димитрова – Желева, е вписана в КИИП под №42828. 

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

професионалната компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 
41 от ДР на ЗОП) на лицето, посочено от Участника за изпълнение на функциите и задачите 
на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Михаил Лазаров, 
Комисията счита, че същите не удостоверяват по недвусмислен начин, че експертът 
отговаря на минималното изискване, поставено от Възложителя към експертната 
позиция, за която е определен, утвърдено в Раздел VI.3. т. 3.2.2., б. „в“ от Обявлението 
за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за 
участие, а именно: да притежава валиден към датата на подаване на офертата 
документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите 
в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

 
По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 

разглежданото поле на ЕЕДОП е направено абстрактно посочване, съобразно което, 
експертът притежава „Удостоверение № ….*/07.07.2012 г., за правоспособност за контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството“. 

В така направената от Участника не особено ясна индивидуализация на 
притежавания от инж. Лазаров удостоверителен документ, е недвусмислено видно, че 
липсва каквато и да е информация досежно срока на валидност на въпросното 
Удостоверение. 

Не е посочена и институцията/организацията, издател на документа. 

Отчитайки установените от нея пропуски в информацията, касаеща 
допълнителната професионална квалификация на експерта, Комисията счита, че е 
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препятствана възможността ѝ за безпристрастна и обективна преценка отговаря ли 
експерта на обсъжданото минимално изискване, поставено от Възложителя като 
част от критерия за подбор за технически и професионални способности, оповестено 
в посочените части от Документацията по процедурата и следователно – известно 
на Участника и задължително за спазване от негова страна. 

 
9. По отношение на минималното изискване за  допълнителна професионална 

квалификация, поставено от Възложителя и следващо от експертната позиция на 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, за изпълнението на която е 
предложена инж. Христина Станчева, в обсъжданото поле на ЕЕДОП е отразена 
следната обща, абстрактна и лишена от яснота, досежно съответствието ѝ с условията за 
допустимост информация, а именно: 

„Удостоверения №……..*/19.09.2013 г. Строително-квалификационен център, 
обучение по ЗБУТ, съгл. Наредба РД-07-2/2009 г. Удостоверения от 28.09.2013 г., СТМ 
„Актива“ ООД“. 

Релевантна информация по отношение на: (1) уникалния идентификационен 
номер на второто от въпросните „Удостоверения“; (2) предметния обхват на всеки 
един от двата визирани документа, (3) правното основание за издаването на втория 
от тях (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г. или Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.) и (4) 
най-вече – тяхната валидност, в разглеждания ЕЕДОП на Участника не е 
представена. 

Предвид изложеното, така обсъдената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията също приема за непълна, неточна и 
недостатъчна за доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от 
Възложителя в текста на Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие. 

 

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

 
1. За да се постигне коректност в цялата, предоставяна от Участника информация, 

същият следва да представи нов ЕЕДОП, като в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“, в 
адресните данни на представляващото Дружеството лице бъде вписано населеното място в 
Р. България, в което е реалния му адрес. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Участника да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от него задължителна 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му 
на проектант, е удължена, или че е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да  впише в 
относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на 
застрахователната си полица. 

 
3. Аналогично на даденото в предходната точка указание (предвид аналогичността 

на установените факти в т. 2 и т. 3 от констативната част по-горе), Комисията указва на 
Участника да представи доказателства от които да е видно, че валидността на 
притежаваните от предложените от него проектанти по: 

- част „Архитектурна“  - арх. Теофана Теофилова,  

- част „Коструктивна“ – инж. Валентин Терзиев, 
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- част „Електро“ – инж. Кръстю Чалъмов, 

- част „ВиК“ – инж. Албена Търпенова - Николова и 

- част „ПУСО“ – инж. Катрин Найденова, 

персонални задължителни застраховки „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 
от ЗУТ е удължена, или че всяко едно от лицата е сключило нова застраховка, валидна 
към датата на представяне на изисквания от Участника нов ЕЕДОП. 

Едновременно, Участникът следва да впише в относимото поле на изискания 
му нов ЕЕДОП и съответните периоди на валидност на застрахователните полици, 
притежавани от отделните експерти. 

 
4. С цел доказване, че от страна на „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД е изпълнено 

минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и 
финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за 
участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов 
ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да впише в относимото поле на Част IV, 
Раздел „Б“ данни и информация за притежавана и от определеното от него лице за 
проектант „технически контрол по част „Конструкции” – инж. Йонка Пеловска 
валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ.  

Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията 
указва на Участника да представи и заверено копие на застрахователната полица, от 
която да е несъмнено видно, че посочения експерт отговаря на одобреното за целите 
на настоящето възлагане минимално изискване, цитирано по-горе. 

 
5. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от Участника 

данни, досежно проектантските услуги, изпълнени от него през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на поставеното от Възложителя 
изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по 
обособена позиция №2, както и за безспорност при доказване от негова страна на 
съответствието си с този от критериите за подбор за технически и професионални 
способности, Икономическият оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП ясни, 
конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него минимум 2 (две) услуги по изготвяне 
на технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, с ясна конкретизация на фазата, в която е 
изготвена проектната разработка. 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
изпълнение (готовите проектни разработки), издаден от получателя на услугата или 
от компетентен орган, както и на действителните стойности, заплатени му от 
отделните Възложители за изготвянето на отделните проектни разработки (не за 
изпълнен цялостен инженеринг). 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  
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издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че 
„МБ Инженеринг 2001“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи за всеки един 
от предложените от него експерти от проектантския екип, определен за изпълнение 
на работното проектиране и осъществяването на авторския надзор по обособена 
позиция №2, безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит 
при осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ – арх. Теофана Теофилова - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Валентин Терзиев - 
професионален опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването 
на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Кръстю Чалъмов - професионален 
опит като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Албена Търпенова - Николова - 
професионален опит като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 
2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Лидия Цоневска - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

За целта, при представянето на данните и информацията, касаещи 
изготвените от всеки отделен експерт проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, следва ясно и недвусмислено да се посочи и 
фазата, в която е изработен, предаден и приет всеки отделен проект - техническа или 
работна. 

 
7. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „План з 
безопасност и здраве“ – инж. Надежда Димитрова - Желева, едновременно с което и за 
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да е налице пълно съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в 
Раздел III, т. 5.3.1.6., б. „а“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да 
впише в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, 
действителния уникален номер, под който инж. Димитрова - Желева е вписана в 
поддържания от КИИП регистър на лицата с пълна проектантска правоспособност, 
а именно: №42828.  

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва на „МБ Инженеринг 2001“ 
ЕООД да представи доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на 
позиция „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. 
Михаил Лазаров притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс за: осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

От така представяното/ните доказателство/а следва да е видна датата на 
издаване, срока на валидност на документа, неговия предметен обхват и издалата го 
институция/организация. 

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

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

Участника на съответствието на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” – инж. Христина Станчева с одобреното и влязло в сила 
изискване на Възложителя, разписано в Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за 
поръчка и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, 
Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да 
представи заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от инж. Станчева курс на обучение за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по 
реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), от който да са видни: (1) уникалния 
идентификационен номер; (2) предметния обхват, (3) правното основание за 
издаването на така посочения документ, (4) неговата валидност и (5) 
институцията/организацията, негов издател. 

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

 

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

18.07.2019 г., подадена за участие по обособена позиция №6 от обхвата на настоящето 
възлагане 
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По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 
Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Икономическият 
оператор е декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания 
за изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като 
една от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

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

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

 
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 

съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан 
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи 
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, 
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: 
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, 
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление 
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 – 
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, 
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от 
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“. 

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

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

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

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от 
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината 



122 
 
 

на стр. 34 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с 
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което: 
„!!! Липсата, спрямо Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-
252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в 
Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез 
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

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

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

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

 

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

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

- налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество “. 

 

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

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

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

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Участникът е декларирал в т. 5 на Раздел „Б“ от Част IV на 
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разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховки „Професионална отговорност“ по чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ, както в качеството си на проектант, така и като строител по смисъла 
на чл. 162, ал. 1, съответно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на съответната застрахователна полица, 
застрахователната институция, издала конкретния документ, така и стойностите на 
отделните застрахователни суми, съответстващи и покриващи съответния минимален праг, 
съобразно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството.  

Видно обаче от декларирания период на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника в качеството му на строител (от 28.08.2018 г. до 27.08.2019 
г.), същата е била валидна към датата на подаване на офертата, но към датата на 
приключване изготвянето на настоящия протокол, посоченият документ не създава 
валидно застрахователно правоотношение. 

 
5. В обсъденото и в предходната точка поле на Част IV, Раздел „Б“, т. 5 на 

разглеждания ЕЕДОП, Участникът нагледно, с видна прецизност в детайлите, е представил 
подробна информация за притежавана от всеки един от експертите от проектантския му 
екип персонална застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ.  

При извършения от нея прочит и анализ на така предоставената ѝ от Икономическия 
оператор подробна и детайлна информация, Комисията констатира следното: 

(1) посочената като притежавана от лицето, определено за проектант по част 
„Архитектурна“ – арх. Петя Колева застрахователна полица за сключена застраховка 
„Професионална отговорност в проектирането“ е изтекла на 08.08.2019 г.  

(2) от данните, отразени в посоченото поле на ЕЕДОП и относими към 
притежаваната от експерта, предложен за проектант по част „План за безопасност и 
здраве” – инж. Ангел Стоянов застраховка „Професионална отговорност“, е видно, че 
срока, в който е била застрахована отговорността на проектанта е изтекъл също на 
08.08.2019 г. 

От така посочените крайни дати, до които са важали персоналните застраховки 
на индивидуализираните по-горе лица, за Комисията е ясно, че същите са били валидни 
към датата на подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на 
настоящия протокол, посочените документи не създават валидни застрахователни 
правоотношения. 

 

6. В списъка, представен в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) от ЕЕДОП и имащ за цел 
доказване на опита му в изпълнението на „сходни“ с предмета на възлагане по обособена 
позиция №6 строителни дейности, Участникът се е позовал и е вписал 2 (два) броя обекта, 
сочени за изпълнени от него в референтния за процедурата петгодишен период, считано от 
датата на подаване на офертата. 

При направен преглед по същество на фактите и обстоятелствата, декларирани от 
самия Икономически оператор, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за 
подбор, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 
от Обявлението за  поръчка, разписани със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие в процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на 
представените доказателствени данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на 
Участника строителство, намира за установено следното: 

Вторият от декларираните като изпълнени от Икономическия оператор обекти, 
представен в обсъжданото поле на ЕЕДОП, Комисията счита, че не може да бъде 
определен като „сходен“ с предмета на обособена позиция №6, съобразно дефиницията 
за сходност, разписана от Възложителя в цитираните в предходния абзац отделни части от 
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Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за  поръчка, 
съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие). 

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

Въпросните, декларирани като изпълнени от „Сити билд студио” ООД дейности, са 
представени по следния начин: „проектиране и изпълнение на основен ремонт на 
административна сграда, управляван от НАП имот с адрес: гр. София, бул. „Цариградско 
шосе” №111“. 

 
Отчитайки и основавайки се на предоставената от Участника информация по 

отношение вида на строежа, на който от страна на „Сити билд студио“ ООД са 
изпълнявани строителни интервенции, Комисията счита, че индивидуализирания обект 
– административна сграда (респ. и дейностите, изпълнени на него), не попада в 
предметния обхват, определен от Възложителя като „сходен“ с предмета на 
възлагане по обособена позиция №6, която „сходност“ е ясно и еднозначно дефинирана 
като пояснение към минималното изискване, поставено по идентичен начин както в 
Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие и се изразява в следното: „Под „строителна дейност с предмет, 
идентичен или сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка и всяка от 
обособените ѝ позиции, следва да се разбира: изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, включващи кумулативно следните 
дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на 
покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна 
или монтаж на сградни инсталации“. 

С цел яснота и правилно разбиране от страна на Участника изразеното от 
Комисията неприемане на изпълнения от него обект, който по вид (съобразно 
направената от самия Икономически оператор декларация) е административна 
сграда, за „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №6, за изпълнението 
на която е подадена офертата му, следва да се посочи, че съобразно легалната 
дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ „жилищна сграда“ е 
сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече 
жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ“, 
докато обсъдения, сочен за изпълнен от Дружеството обект, е такъв, попадащ в 
дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обект на 
социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща система за 
обслужване на населението в администрацията на държавната и местната власт. 

 

Следва да се посочи, също така, че в хода на процедурата, давайки по реда и при 
условията на чл. 33, ал. 2 от ЗОП  разяснения по условията на Документацията за участие, в 
отговор №2 на Разяснение №РМЛ17-ПП10-1-[318]27.02.2015 от 03.07.2019 г., 
Възложителят, позовавайки се на цитираната по-горе дефинитивна определеност на 
понятието „жилищна сграда“, разписана в текста на §5, т. 29 от ДР на ЗУТ, е пояснил 
следното: „Спазвайки изискванията и определенията на цитираната приложима и 
относима нормативна уредба, за релевантна и допустима за целите на настоящата 
процедура ще се приема всяка изпълнена от Участник сграда, която отговаря на 
цитираната дефиниция, разписана в Закона за устройство на територията“. 

 

Следствие от направените по-горе констатации и обоснованите от 
Комисията заключения, е и извода, че Икономическият оператор частично е доказал 
съответствие с минималното изискване, утвърдено от Възложителя в посочените 
текстове на Документацията по процедурата, което изискване, по причина на това, 
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че не е оспорено, е влязло в сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е 
абсолютно задължително за спазване.  

Така установения, допуснат от Участника пропуск от друга страна води до 
непълнота в офертата му, която следва да бъде отстранена, в хипотеза, че 
Икономическият оператор държи да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което Участникът не е доказал 
съответствие, е това през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчката/обособената позиция, а именно: „СМР/СРР - 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) 
монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации“.   

 
7. Аналогична на обсъдената в предходната точка е констатацията на Комисията и 

досежно обектите, на които Участника основава съответствието си с минималното 
изискване за придобит професионален опит в областта на проектирането. 

Предвид обстоятелството, че в таблицата на т. 1б) от Раздел „В“ на част IV от 
представения от него ЕЕДОП, Участникът е направил позоваване на същите обекти, 
посочени и като относими за доказване на опита му като строител, обсъдени по-горе в т. 6, 
а именно: (1) многофамилна жилищна сграда с административен адрес в гр. Пловдив, район 
„Тракия”, бл. 28 и (2) административна сграда, управляван от НАП имот с адрес: гр. 
София, бул. „Цариградско шосе” №111 (!!! Който обект е сочен за изпълнен и от „М-
Синтез“ ЕООД и обсъден по-долу), Комисията приема, че от страна на „Сити билд студио“ 
ООД не е доказано съответствие с минималното изискване, поставено и оповестено в 
текста на Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и 
в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, по причина на това, че втората от 
посочените от него сгради, за основния ремонт на която е изготвил технически 
проект, не е жилищна сграда. 

Конкретните и обосновани аргументи, изложени от настоящия помощен орган 
в предходната точка досежно неприемането на  административната сграда на НАП 
за обект, който може да се приеме за „сходен“ с предмета на настоящето възлагане в 
частта му на обособена позиция №6, са изцяло относими и релевантни и по отношение 
на декларирания от Дружеството негов проектантски опит, предвид факта, че са 
както нормативно основани на легално установени в ДР на ЗУТ дефиниции, 
едновременно са и съобразени с условията и изискванията, утвърдени от 
Възложителя в Документацията по процедурата. 

 
8. В относимото поле на т. 6 в Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Участникът е вписал данни и информация, касаещи професионалната компетентност (със 
смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на лицата, 
определени от него за експерти от квалифицирания проектантски екип, предлаган за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Петя Колева; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Спас Вучков; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Васил Иванов;  

- проектант по част „ВиК“ – инж. Стефан Цветичев и 
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- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Калин Кифонов, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 

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

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

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всички персонифицирани по-горе лица, е извършено следното, 
абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Специфичен професионален опит: 

- Разработване на работен проект „Разширение на сградата на Първа английска 
езикова гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов”, бул. „Княз Александър Дондуков” №60, район 
„Оборище”СО – пристройка и надстройка”; 

- Разработване на работен проект „Проектиране и изпълнение на основен ремонт 
на административна сграда, управляван от НАП, имот с адрес: гр. София, бул. 
„Цариградско шосе” №111”. 

 

От така направеното дословно транспониране на текстовете, в които са 
инкорпорирани данните, относими към професионалната компетентност на 
изброените експерти и без да е необходим допълнителен анализ и излагане на 
обосновани аргументи, е недвусмислено видно, че липсва каквато и да е релевантност 
на всеки един от двата изброени обекта към изискуемия специфичен опит за 
обсъжданите експертни позиции, за изпълнението на които са предложени 
изброените по-горе проектанти, а именно: съответен за експертната позиция опит 
при разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

С риск да се повтори в мотивите си, но целейки яснота и правилно разбиране 
от страна на Участника изразеното от нея неприемане на проектираните от  
експертите обекти, (които по вид са: училищни и административна сгради) за 
„сходни“ с предмета на възлагане по обособена позиция №6, за изпълнението на която 
е подадена офертата му, Комисията счита за необходимо да се обърне внимание, че 
съобразно посочената и по-горе (в т. 6) легална дефиниция, съдържаща се в текста на 
§ 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно 
обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто 
от нейната разгъната застроена площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за 
проектирани от експертите обекти, са такива, попадащи в дефинитивната 
определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обекти на социалната 
инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи система за обслужване 
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на населението в администрацията на държавната и местната власт и в 
образованието. 

 

С оглед изложеното и след анализ на представените по-горе за посочените 
експерти данни и информация, правейки преценка за тяхната относимост към 
одобрените за целите на настоящата процедура, публично оповестени, известни на 
Участниците и влезли в сила минимални изисквания за технически и професионални 
способности, Комисията намира за установено, че в резултат от липсата на 
посочени конкретно извършени от всяко едно от лицата дейности по разработването 
на технически или работни проекти на точно определен вид обекти на сградното 
строителство, а именно: жилищни сгради и вътрешните им инсталации, безспорно 
по отношение на нея е обстоятелството, че за тези експерти не е доказано 
съответствие с минималните изисквания, утвърдени от Възложителя в посочените в 
началото на настоящата точка части от Документацията. 

 
9. В обсъденото и в предходната точка поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 

разглеждания ЕЕДОП, Икономическият оператор е представил релевантна информация за 
професионалната квалификация (основна и допълнителна) и за общия и специфичен опит 
на всяко едно от лицата, определени от него за членове на инженерно-техническия състав, 
предлаган за ръководен при изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане по 
обособена позиция №6, за която е подадена офертата на Дружеството. 

При извършените от нея подробен преглед и анализ на предоставената ѝ 
информация, Комисията установи, че по отношение на всяко едно от лицата, 
определени от Участника за: 

- „Технически ръководител“ – Мустафа Камберов; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Станислав 
Стефанов и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Златимир 
Стоянов, 

 в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, 
не са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставените за целите на възлагането минимални 
изисквания за придобит специфичен опит при осъществяването на съответните, 
съобразно конкретната му експертна позиция дейности при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
условията за които са утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с 
Обявлението (Раздел VI.3., т. 3.2.1., б. „б“; т. 3.2.2., б. „б“ и т. 3.2.3., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.2.1., б. „б“; т. 5.3.2.2., б. „б“ и т. 5.3.2.3., б. 
„б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и задължителни за 
спазване. 

 
С цел избягване на всякакви съмнения за необективност и необоснованост на 

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

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, е направено следното, 
абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Опит като ……. при изпълнение на следните обекти: 
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1. Проектиране и изпълнение на основен ремонт на административна сграда, 
управляван от НАП имот с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №111” 

2. „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на 
енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на 
територията на община Пловив, финансирани по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособена позиция – многофамилна 
жилищна сграда с административен адрес гр. Пловдив, район „Тракия”, блок №28”. 

 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания 
специфичен професионален опит на всеки един от предлаганите от него експерти,  е 
недвусмислено видно, че само една от посочените сгради по предназначението си е 
„жилищна“, предвид на това, че първият от обектите – административната сграда 
на Национална агенция по приходите,  като вид обект на сградното строителство е 
такъв на социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща 
система за обслужване на населението в администрацията на държавната и 
местната власт, със смисъла на понятието, дефиниран в § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ 
(правейки същият този обект неотносим и несъответен за доказване обсъждания 
специфичен опит на експертите), несъмнена по отношение на Комисията е липсата 
на доказано за всеки отделен експерт съответствие с условието придобития от него 
изискуем специфичен опит да е на минимум 2 (два) изпълнени обекта, покриващи 
кумулативните условия, разписани от Възложителя в посочените по-горе части от 
Документацията по процедурата, които обекти преди всичко следва да са жилищни 
сгради. 

 

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

 
1. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 1 от 

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

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

съответствието на Икономическия оператор с изискванията към личното състояние – както 
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани 
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен 
европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да 
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 
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3. За да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от Възложителя в 
Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно 
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на 
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва 
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо Дружеството и представляващите го 
лица.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Участника да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от него задължителна 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му 
на строител, е удължена, или че е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да  впише в 
относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на 
застрахователната си полица. 
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5. Аналогично на даденото в предходната точка указание (предвид аналогичността 

на установените факти в т. 4 и т. 5 от констативната част по-горе), Комисията указва на 
Участника да представи доказателства от които да е видно, че валидността на 
притежаваните от предложените от него проектанти по част „Архитектурна“  - 
арх. Петя Колева и по част „План за безопасност и здраве“ – инж. Ангел Стоянов 
персонални задължителни застраховки „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 
от ЗУТ е  удължена, или че всяко едно от лицата е сключило нова застраховка, 
валидна към датата на представяне на изисквания от Участника нов ЕЕДОП, 
едновременно с което следва да впише в относимото поле на този нов ЕЕДОП и 
съответните периоди на валидност на застрахователните полици, притежавани от 
отделните експерти. 

 
6. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че строителния обект, посочен под №2 от списъка, съдържащ се в Част IV, Раздел 
„В“, поле първо от представения ЕЕДОП, а именно: „Проектиране и изпълнение на основен 
ремонт на административна сграда, управляван от НАП имот с адрес: гр. София, бул. 
„Цариградско шосе” №111“, е  обект, който не може да бъде определен като „сходен“ с 
предмета на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №6 
(предвид, че същият не попада в определението, законодателно определено в нормата на 
§2, т. 29 от ДР на ЗУТ), в хипотеза, че Участникът не споделя и не е съгласен с този 
извод на Комисията, съответно, поддържа и твърди действително наличие на 
съответствие на въпросните строителни интервенции с предмета на възлаганото с 
настоящата процедура строителство, по отношение така посочения договор, 
допълнително следва да представи безспорни доказателства, издадени от трети лица, 
удостоверяващи по безусловен начин, че изпълнените от него строителни 
интервенции обхващат именно: изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищна сграда. 

 

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

 

Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му по-горе, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Сити билд студио“ ООД е 
изпълнило през референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) 
строителни дейности, които следва да са за изпълнение на една или повече от 
следните СМР/СРР: изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване, на точно определен вид 
обекти -  жилищни сгради, включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно 
следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на 
топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации. 

 
7. За да бъде доказано пълно съответствие от страна на „Сити билд студио“ ООД с 

минималното изискване за изпълнени от него през предходните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, одобрено от Възложителя в текстовете на Раздел III.1.3., т. 1 от 
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Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, в новопредставяния 
от него ЕЕДОП, Участникът трябва да посочи друг/и обект/и, който/които попада/т 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. 

 
*** В случай обаче, че Икономическият оператор не е съгласен с изводите и 

заключенията на Комисията, че извършеното от него проектиране на обект 
„административна сграда, управляван от НАП имот с адрес: гр. София, бул. 
„Цариградско шосе” №111“, не е на обект, който може да бъде определен като 
„сходен“ и съответстващ на изискването да е „жилищна сграда“, съответно, 
поддържа и твърди действително наличие на съответствие на въпросната услуга с 
обсъждания критерий за подбор, по отношение същата тази проектантска услуга, 
допълнително следва да представи безспорни доказателства, издадени от трети лица, 
удостоверяващи по безусловен начин, че изпълнените от него дейности обхващат 
именно: изготвяне на технически и/или работни проекти за жилищни сгради и сградни 
инсталации. 

 

Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му по-горе, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Сити билд студио“ ООД е 
изпълнило през референтния за настоящата процедура период минимум 2 (две) услуги 
по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
8. С цел доказване пълно съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени в 

Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., 
б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор трябва да представи за 
всеки един от предложените от него експерти от проектантския си екип, определен 
за изпълнение на работното проектиране и осъществяването на авторския надзор по 
обособена позиция №6, безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице 
специфичен проектантски опит при осъществяването на съответните дейности, 
съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Петя Колева - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Спас Вучков - професионален 
опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Васил Иванов - професионален опит 
като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации; 
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(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Стефан Цветичев - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Калин Кифонов - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

!!! При представянето на изискуемата информация в новия си ЕЕДОП, 
Участникът следва да отчете и изложените по-горе аргументи на Комисията, че 
сградите на училищата и административните сгради, бидейки обекти на социалната 
инфраструктура с образователно предназначение и такива за обслужване на 
населението в администрацията на държавната и местната власт, не са съответни, 
по причина на това, че ясно поставеното от Възложителя изискване е придобитият 
от всеки отделен експерт специфичен опит да е при изпълнението на жилищни 
сгради. 

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

в Раздел VI.3., т. 3.2.1., б. „б“; т. 3.2.2., б. „б“ и т. 3.2.3., б. „б“от Обявлението за 
поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.2.1., б. „б“; т. 5.3.2.2., б. 
„б“ и т. 5.3.2.3., б. „б“от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да 
представи за всеки един от предложените от него експерти от инженерно-
техническия му състав, определен за изпълнение на строителството по обособена 
позиция №6, безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит 
при осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложен, а именно: 

- „Технически ръководител“ – Мустафа Камберов - опит като технически 
ръководител на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Станислав 
Стефанов - опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Златомир 
Стоянов - опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 
изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

При представянето на изискуемата информация в новия си ЕЕДОП, 
Участникът следва да отчете и изложените по-горе аргументи на Комисията, че 
административните сгради, бидейки обекти на социалната инфраструктура,  
формиращи система за обслужване на населението в администрацията на 
държавната и местната власт, не са съответни, по причина на това, че ясно 
поставеното от Възложителя изискване е придобитият от всеки отделен експерт 
специфичен опит да е при изпълнението на жилищни сгради. 
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11. ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1360 от 

18.07.2019 г., депозирана за обособена позиция №2 на обществената поръчка 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. В Част II, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти“ от ЕЕДОП, е направено отбелязване, обективиращо волеизявлението на 
Икономическия оператор да използва капацитета на други субекти (Трети лица, по смисъла 
на чл. 65 от ЗОП), но без да е посочен техния брой и да е направена персонална 
идентификация на тези лица. Не е посочен и ресурса/капацитета на 
Третото/Третите лице/лица, който Участникът възнамерява да ползва за доказване 
съответствие с утвърдените за целите на настоящата процедура (съответната 
обособена позиция) критерии за подбор. 

Съобразно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, „участниците могат за 
конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние, техническите и професионалните способности“. 

Основавайки се на конкретните хипотези, при които на Участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка е предоставена правна възможност да се позове на 
капацитета на Трети лица, законодателно уредени в цитираната и приложима нормативна 
уредба, отчитайки и обстоятелството, че за целите на настоящето възлагане, Възложителят 
е поставил критерии и изисквания както към икономическото и финансовото състояние, 
така и към техническите и професионални способности на Икономическите оператори, 
Комисията намира за недопустимо по тълкувателен път да извежда заключение за 
вероятната относимост на капацитета на други субекти, които Дружеството само е 
индикирало, че ще ползва. 

Едновременно, съобразно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, „когато участникът 
е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 
критериите за подбор ....., за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който 
съдържа информация по ал. 1“ (за липса на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор, за доказването на които Участникът се позовава на техния 
капацитет). 

Така цитираната разпоредба е транспонирана от Възложителя и публично 
оповестена с изискването, съдържащо се в текста на последния абзац на т. 1.3. в Раздел III 
от Указанията за участие, съобразно което „Всяко Трето лице, на чийто капацитет се 
позовава Участника, представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната 
информация: …….“.  

 

С цел пълнота и обективност на отразяваните от нея факти, следва да се посочи, че 
като елемент от представените от ЕТ „Васил Иванов Костов“ документи по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП, формиращи част от офертата му, не е/не са приложени индивидуални единни 
декларации (ЕЕДОП) от друго/други лице/лица, декларирало/ли, че предоставя/т 
капацитет/ресурс за ползване от този именно Участник. 

 

Предвид горепосочените факти, установени от нея, посредством съпоставка както на 
данните и информацията, отразени в ЕЕДОП, представен от Участника, така и на тези в 
други части от офертата, Комисията счита, че липсата на ясно индивидуализиране в 
полето на Част II, Раздел „В“ (или в друг относим документ) на конкретните лица и техния 
брой, респ. съответните критерии за подбор, които Икономическият оператор предвижда да 
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докаже посредством капацитета на това лице/тези лица, както и абстрактния и безличен 
отговор „да“ в обсъжданото поле на ЕЕДОП, по същество представлява неизпълнение от 
страна на Икономическия оператор на указанията, съдържащи се в самия ЕЕДОП и 
обективирани в последния текст на Раздел „В“ от тази част на документа. Съобразно 
въпросните указания „Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана в 
раздели А и Б от настоящата част (Част II) и в Част III….. Посочете информацията 
съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение 
към специфичния капацитет, който Икономическият оператор ще използва“. 

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

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

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

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

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: I-TV 018206. Посочено 
е също така, че притежавания от Дружеството удостоверителен документ е със срок на 
валидност до 30.09.2019 г. 

Посочена е и конкретна връзка (линк) към публично оповестената по партидата на 
Дружеството информация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) - 
http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3677. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган, следвайки посочената връзка, извърши на 
самостоятелно основание проверка на данните и информацията, публично оповестени в 
ЦПРС, поддържан от Камарата на строителите в Р. България, в резултат от която установи 
следното:  

 

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1302 от 03.10.2019 г., ЕТ „Васил 
Иванов Костов“ е вписан в ЦПРС за изпълнение на обекти от първа група, строежи от 
високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от първа до пета категория, само че за удостоверяване верността на това 
обстоятелство, на строителя е издадено Удостоверение с № I – TV021044. 

 
4. В представения от него в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП 

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



136 
 
 

При направен преглед по същество на декларираните от самия Икономически 
оператор факти и обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за 
подбор, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 
от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в 
процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на представените доказателствени 
данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на Участника строителство, намира за 
установено следното: 

 
4.1. По отношение на всеки един от декларираните като изпълнени от него обекти, 

Участникът е направил крайно общо и абстрактно представяне, ограничавайки се до 
посочване единствено на обекта на съответното строителство, индивидуализиран 
посредством административния му адрес, вписвайки само следната крайно непълна и 
недостатъчна информация: 

(1) по отношение на първия обект е посочено, че е за: „Изпълнение на инженеринг - 
проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 
община Стара Загора“ за обособена позиция № 2: „Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. 
„Самара № 3“, жилищен блок № 9“; 

(2) за сочения като изпълнен от него втори строеж, Участникът е не по-малко 
лаконичен и пестелив в предоставяните данни, които имат следното съдържание: 
„Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията 
на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради на територията на община Стара Загора“ за обособена позиция № 8: „Жилищна 
сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, жилищен блок №106, вх. „А“, „Б“. 

В допълнение са посочени единствено: Възложителя на съответния строеж, 
стойността на изпълнените от едноличния търговец дейности и периода им на изпълнение. 

 

Несъмнено и безспорно видно от дословно транспонираната по-горе крайно кратка 
и непълна информация, съдържаща се в разглежданото поле на ЕЕДОП, е 
обстоятелството, че Стопанският субект не е съобразил едно от основните изисквания, 
поставено от Възложителя в пояснението, наименовано „Доказване“, следващо т. 5.2. на 
Раздел III от Указанията за участие и по-конкретно, условието, поставено като т. (1) в 
текста му, в резултат от което несъобразяване с него, не са индивидуализирани 
конкретните строителните работи (СМР/СРР), които са изпълнени от Участника и 
за които следва да бъде преценено дали са идентични или сходни с предмета на 
настоящата поръчка.  

Относима, точна и релевантна информация по отношение конкретния вид на 
изпълнените от Икономическия оператор строителни дейности, които биха могли да 
бъдат приети за „сходни“, респ. дали тези дейности съдържат изискуемата 
кумулативност от (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на 
топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации, в 
обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

Липсата на посочени данни, индивидуализиращи всяка отделна, изпълнена от 
Едноличния търговец строителна интервенция, предпоставя съответно и 
заключението на настоящия помощен орган за допуснато от негова страна 
неизпълнение и на визираното по-горе изискване, одобрено от Възложителя и 
разписано в посоченото пояснение към т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие – 
това, наименовано „Доказване“, съобразно което: „при подаването на офертата си, 
Участникът .............. следва да предостави данни и информация относно: (1) 
строителните работи (СМР/СРР), които са изпълнени и са идентични или сходни с 
предмета на поръчката/обособената позиция, чрез посочване на обекта и вида на 
изпълнените строителни интервенции ……….“. 
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Следствие от направените по-горе констатации и обоснованите от 
Комисията заключения, е и извода, че липсата на доказано от Икономическия 
оператор съответствие с визираното минимално изискване, утвърдено от 
Възложителя в посочените текстове на Документацията по процедурата (Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в 
Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие), което изискване, по причина на това, че не 
е оспорено, е влязло в сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е 
абсолютно задължително за спазване, води до непълнота в офертата на Участника, 
която следва да бъде коригирана, в хипотеза, че той държи да бъде допуснат до 
следващия етап на процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което ЕТ „Васил Иванов Костов“ не е 
доказал съответствие, е това през последните 5 години, считано от датата на 
подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности с предмет, 
идентичен или сходен с този на поръчката/обособената позиция, а именно: „СМР/СРР 
- изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи кумулативно (всеки един от изпълнените обекти) следните дейности: (1) 
монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации“.   

 
4.2. На следващо място, прави впечатление, ча за нито един от посочените като 

изпълнени от него строежи, Икономическият оператор не е представил данни за 
съответния, съставен за конкретния обект Констативен акт за установяване на 
годността за приемането му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството или друг документ за предаване и приемане на 
конкретния строеж от Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ 
информация, Комисията намира за недоказано (към момента), от страна на 
Участника, че който и да било от отделните обекти, може да се приеме за 
„изпълнен“ (такъв, който е не само завършен, но за него е издаден и съответен акт за 
установяване годността за приемането и ползването му), по причина на това, че в 
третата забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.2. в Раздел III от 
Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване 
съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и професионални 
способности, „дейностите (строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато 
за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за 
предаване и приемане на строежа от Възложителя“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.2. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от 
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, 
което изискване, Икономическият оператор видно не е изпълнил. 

 



138 
 
 

5. Още по-непълна, неясна, неконкретна и без дори и малка релевантност към 
поставеното от Възложителя минимално изискване за технически и професионални 
способности, е и информацията, съдържаща се в следващото поле на Част IV, Раздел „В“ от 
обсъждания ЕЕДОП, с която би следвало да се удостоверява и доказва съответствието на 
Участника с условието за допустимост, одобрено по напълно идентичен начин както в 
текста на Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие. 

Съобразно визираното минимално изискване, за доказване наличие на изискуемите 
технически и професионални способности, независимо за коя от обособените позиции 
подава оферта, Участникът трябва през предходните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации. 

В пояснение, целейки максимално да улесни Участниците при подготовката на 
офертите им, Възложителят е разяснил, че „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или 
от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им“. 

Конкретно, ясно и подробно в абзаца, наименован „Доказване“, е пояснено и какви 
точно данни и информация следва да предостави Участника в релевантното за това поле на 
ЕЕДОП, за да може Комисията, като помощен орган, провеждащ процедурата, да извърши 
обективна и правилна преценка дали и доколко конкретния Икономически оператор 
съответства на обсъжданото минимално изискване за технически и професионални 
способности. 

 

Въпреки тези максимално ясни, недвусмислени и обстойни пояснения, във 
въпросното поле на своя ЕЕДОП, Едноличният търговец е вписал единствено следната 
информация: 

„Сграда „Макхзум” – жилища, магазини с офис и подземни гаражи, находяща се в 
гр. София, ул. „Цар Симеон“ №154, 

Многофамилна жилищна група - сграда 1 и 2, находяща се в гр. София, м. „Витоша 
ВЕЦ - Симеоново”, р-н „Лозенец”, 

Многофамилна жилищна сграда с магазин и подземен гараж, находяща се в 
гр.София, м. „Бояна”, р-н „Витоша”. 

В допълнение са посочени само „получателите“ на изброените по-горе сгради.  

Липсва дори и минимална информация какво е отношението на Участника към 
въпросните сгради и преди всичко (предвид, че са разположени систематично в полето 
на ЕЕДОП, носещо заглавие „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния 
вид“), какви са евентуално предоставяните от него услуги, възложени му от 
визираните „получатели“. 

Установява се също така и това, че полетата „сума“, „начална дата“ и „крайна дата“ 
са абсолютно празни, който пропуск е поредната пречка, препятстваща 
възможността на Комисията да прецени дали изпълнението (в каквото и да се 
изразява то), е в референтния за настоящата процедура период. 

Липсват също така и данни и информация за относим и релевантен документ, с 
който въпросните получатели на отделните, неясно какви услуги, са приели същите. 

 

Основавайки се на всички гореизброени пропуски, непълноти, неясноти и 
несъответствия, установени от нея, включително и крайно неясните индикации за 
относимостта на цитираната информация към допустимостта на Участника, 
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Комисията приема за недвусмислено и безусловно видно, че от страна на ЕТ „Васил 
Иванов Костов“ не е доказано съответствие с цитираното по-горе минимално 
изискване, одобрено в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата, а именно: през предходните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата е, изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически 
и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 
6. Видно от декларацията, обективирана в третото поле на Част IV, Раздел „В“ от 

обсъждания ЕЕДОП, Участникът е предложил един и същ експерт, за изпълнение на 
функциите и отговорностите, произтичащи от различни експертни позиции. 

В конкретика, направената от Комисията констатация се изразява в следното: 
предвидено е лицето Петър Алексиев, да съвместява експертната позиция на 
проектант по част „План за безопасност и здраве“ с тази на проектант по част 
„ПУСО“.  

 

Така направеното „дублиране“ на експертни позиции, Комисията намира, че е в 
противоречие с условието, поставено в последното пояснение към т. 5.3.1. в Раздел III 
от Указанията за участие в процедурата (стр. 45), съобразно което „Участникът 
трябва да посочи за всяка от изброените позиции на експертите от предлагания от 
него проектантски екип за изпълнение на обществената поръчка, в частта ѝ на 
съответната обособена позиция отделни лица (един експерт не може да съвместява 
две позиции от съответния изискуем експертен екип). 

 
7. При разписване на данните и информацията, касаеща придобита професионална 

квалификация от експертите, определени за: 

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Шафик Алсбей; 

-проектант по част „Конструктивна“ – инж. Камелия Николова и 

- проектант по част „Електро“ – инж. Даниела Иванова  

Участникът вместо да посочи придобитата от всеки от тях образователно-
квалификационна степен, е посочил следното: „образователна степен – висше“, което 
лишено от състоятелност словосъчетание, сочи единствено на несъобразяване от страна на 
Икономическия оператор с изискването, поставено от Възложителя в пояснението, 
наименовано „Доказване“, следващо критериите за подбор, одобрени с отделните подточки 
на т. 5.3. от Указанията за участие, съобразно което: „При подаването на офертата, 
Участникът декларира съответствието си ......... само посредством попълване на 
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 
професионални способности“, поле трето (когато подава ЕЕДОП, използвайки 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП), ........... на 
представяния от него Единен европейски документ за обществени поръчки. Във 
визираното поле следва да се предоставят данни и информация относно: …………. (3) 
професионалната квалификация на експертите, съгласно информацията, съдържаща 
се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование - номер и 
дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата; 
професионалната квалификация, записана в дипломата; образование - вид 
образование/образователно-квалификационна степен и специалност“. 

 
8. Неизпълнение на цитираното и в предходната точка изискване, обективирано в т. 

(3) на пояснението, наименовано „Доказване“, следващо критериите за подбор, одобрени с 
отделните подточки на т. 5.3. от Указанията за участие, и то в неговата цялост, 
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Комисията констатира и в „представянето“ на експерта, определен от Участника за 
проектант по част „ВиК“ – инж. Никола Николов. 

Спрямо този експерт, в осъжданото поле на ЕЕДОП не е предоставена никаква 
информация, от която Комисията да почерпи данни за професионалната 
квалификация на експерта и на тяхна основа да извърши обективна и правилна 
преценка съответства ли лицето на минималното изискване, утвърдено за целите на 
настоящето възлагане, както в Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „а“, така и в Раздел III, т. 
5.1.3.4., б. „а“ от Указанията за участие, съгласно което проектантът по част „ВиК“ 
трябва да има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или 
„магистър” със специалност „ВиК“, „ХТС“ или еквивалентна (за чуждестранни 
експерти и/или експерти с придобита в чужбина специалност). 

 
9. В резултат от направения от нея прочит на крайно пестеливата, обща и лишена от 

детайли информация, вписана в обсъденото и в предходните точки поле на Раздел „В“ от 
Част IV на разглеждания ЕЕДОП, Комисията констатира, че по отношение на нито един 
от предлаганите от него проектанти, Участникът не е посочил никакви  релевантни 
данни, посредством които да може да се приеме, че всеки съответен от тях, в 
зависимост от експертната позиция, за която е предложен, а именно: 

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Шафик Алсбей; 

-проектант по част „Конструктивна“ – инж. Камелия Николова; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Даниела Иванова  

- проектант по част „ВиК“ – инж. Никола Николов и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Кунка Паскалева, 

има придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, каквито именно са 
одобрените от Възложителя и задължителни по силата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП 
минимални изисквания, обективирани по напълно идентичен начин както в 
текстовете на Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., 
б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и  в Раздел III, т. 5.3.1.1., б. 
„б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

 
10. По отношение на нито един от осемте проектанти, определени за експерти 

в квалифицирания му експертен екип, в полето на Част IV, раздел „В“ на обсъждания 
ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно това дали притежават 
валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя по напълно идентичен 
начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за 
поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за 
участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Следва да се отбележи, че в полето на Част IV, Раздел „Б“ на своя ЕЕДОП, 
Участникът е направил детайлно описание на притежаваната от него застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, в 
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качеството му на проектант, но аналогична информация по отношение на лицата от 
посочения негов проектантски екип, в обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на ЕТ „Васил Иванов Костов“, издадена му в посоченото качество на 
„проектант“. 

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

професионалната компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 
41 от ДР на ЗОП) на лицето, посочено от Участника за изпълнение на функциите и задачите 
на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Любен Тонков, 
Комисията счита, че същите не удостоверяват по недвусмислен начин, че експертът 
отговаря на минималното изискване, поставено от Възложителя към експертната 
позиция, за която е определен, утвърдено в Раздел VI.3. т. 3.2.2., б. „в“ от Обявлението 
за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за 
участие, а именно: да притежава валиден към датата на подаване на офертата 
документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите 
в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

 
По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 

разглежданото поле на ЕЕДОП е направено абстрактно посочване, съобразно което, 
експертът е „притежаващ (?!) Контрольор по качество № ……..*/23.01.2019 г. от „Би Ес 
Серт” ЕООД“. 

В така направената от Участника не особено ясна индивидуализация на 
вероятно притежавания от инж. Тонков удостоверителен документ, е недвусмислено 
видно, че липсва деклариране на предметния обхват на въпросния документ, правещ го 
„притежаващ контрольор по качество“ и преди всичко, линсата на яснота относим 
ли е този обхват именно към контрола върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

Отчитайки установения от нея пропуск в информацията, касаеща 
допълнителната професионална квалификация на експерта, Комисията счита, че е 
препятствана възможността ѝ за безпристрастна и обективна преценка отговаря ли 
експерта на обсъжданото минимално изискване, поставено от Възложителя като 
част от критерия за подбор за технически и професионални способности, оповестено 
в посочените части от Документацията по процедурата и следователно – известно 
на Участника и задължително за спазване от негова страна. 

 
12. По отношение на минималното изискване за допълнителна професионална 

квалификация, поставено от Възложителя и следващо от експертната позиция на 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, за изпълнението на която е 
предложен инж. Емил Шиваров, в обсъжданото поле на ЕЕДОП е отразена следната обща, 
неконкретна и лишена от яснота, досежно съответствието ѝ с условията за допустимост 
информация, а именно: 

„Притежаващ Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве № 
……….*/23.01.2019 г. от „БИ ЕС СЕРТ” ЕООД 

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

Предвид изложеното, така отразената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
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квалификация на експерта, Комисията също приема за непълна, неточна и 
недостатъчна за доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от 
Възложителя в текста на Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
идентично разписано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие. 

 

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

 
1. С цел коректно, точно и стриктно съблюдаване на указанията за попълване на 

ЕЕДОП, съдържащи се в отделни текстове от съдържанието му, както и за да е налице 
основание Комисията да може да приеме безусловно и без необходимост от тълкуване 
съответствието на Участника и евентуално ползван/ни от него капацитет/ресурси на Трети 
лица с изискванията на Възложителя, Икономическият оператор трябва да представи 
нов ЕДОП, като ясно и недвусмислено индивидуализира конкретните субекти, 
вписвайки техните имена/фирмени наименования и критериите за подбор, 
съответствието с които доказва, ползвайки именно техните ресурси (на тези Трети 
лица). В хипотеза, че попълваната форма на ЕЕДОП не позволява вписване на 
визираните данни, следва да се представи друг документ (с вид и форма, по преценка на 
Участника), в който да е обективирана посочената информация. 

Едновременно и в изпълнение на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, от всяко Трето лице 
трябва да се представи отделен ЕЕДОП. 

В хипотеза, че няма да се ползват ресурси (капацитет) на Трети лица, във 
въпросното поле от ЕЕДОП трябва да се отбележи отрицателен отговор („не“). 

 
2. Икономическият оператор трябва коректно и точно да впише в последното поле 

на Част II, Раздел „А“ от изискания му нов ЕЕДОП необходимата индивидуализираща 
информация, относима към предмета и номера на обособената позиция, за 
изпълнението на която Едноличният търговец е подал офертата си. 

 
3. За да е доказано по недвусмислен начин съответствието на Участника с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано по 
идентичен начин както в Раздел III.1.1 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на 
представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна 
индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо 
вписването му в ЦПРС, а именно: № I-TV021044.  

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

досежно строителните дейности, които е реализирал в обхвата на двата, посочени като 
изпълнени от него договори, касаещи (съобразно декларацията, вписана в първото поле на 
Част IV, Раздел „В“ от представения в офертата ЕЕДОП) различни многофамилни жилищни 
сгради на територията на Община Стара Загора, с изведената от Възложителя дефиниция за 
„сходност“, както и за безспорност при доказване на съответствието си с минималните 
изисквания за технически и професионални способности, утвърдени от Възложителя в 
Раздел III.1.3. т. 2 от Обявлението за  поръчка, идентично одобрени и в Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие в процедурата, ЕТ „Васил Иванов Костов“ трябва, при вписване на 
информацията в идентичното поле на новопредставяния ЕЕДОП, да разпише и 
конкретните, изпълнени от него строителни дейности (в което число и техния вид) 
на сочените като реализирани от него обекти на строителни интервенции, на които 
основава професионалния си опит, спрямо изискванията на Възложителя. 
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Едновременно, за да е действително налице безспорност при доказване на 
съответствието му с обсъжданите минимални изисквания за технически и професионални 
способности, Участникът трябва, при вписване на информацията в първото поле на 
Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи ясно посочване и 
на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с който е установена 
годността за приемане на всеки отделен от двата, посочени от него строежи, на 
изпълнението на които основава съответствието си с конкретно обсъжданото 
минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 
5. В хипотеза, че държи да продължи участието си в настоящата процедура, ЕТ 

„Васил Иванов Костов“ следва да представи в новия си ЕЕДОП ясни, конкретни и 
несъмнени данни за изпълнени от него минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, с ясна индивидуализация на: 

(1) конкретните услуги по проектиране, които са изпълнени от него и са 
идентични или сходни с предмета на възлагане по обособена позиция №2 на 
настоящата процедура, в което число и конкретизация на фазата, в която е 
изготвена съответната проектна разработка; 

(2) лицето, получило услугата/проектната разработка (Възложител/клиент);  

(3) стойност на всяка съответно изпълнена услуга; 

 (4) датата, на която е приключило съответното изпълнение. 
 
Също така, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във втората 

забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
изпълнение (готовите проектни разработки), издаден от получателя на услугата или 
от компетентен орган, както и на действителните стойности, заплатени му от 
отделните Възложители за изготвянето на отделните проектни разработки. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  
издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че 
ЕТ „Васил Иванов Костов“ е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически 
и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 
6. Бидейки задължен от императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, 

Участникът трябва стриктно да спази поставеното от Възложителя изискване предлаганите 
от него експерти като членове на определения за изпълнението на работното проектиране и 
осъществяването на авторския надзор проектантски екип, да заемат само една експертна 
позиция (един експерт да не съвместява две и повече позиции от изискуемия 
проектантски екип), при попълването на данните и информацията в относимото поле на 
Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва да 
посочи две отделни лица за изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от 
позициите на проектант по част „ПБЗ“ и на проектант по част „ПУСО“. 
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Разписвайки информацията, относима за професионалната компетентност на 
всяко едно от така посочените от него лица, Участникът трябва да съобрази и спази 
всички  минимални изисквания, поставени от Възложителя към въпросните 
експертни позиции. 

 
7. За да бъде доказано от страна на Участника пълно съответствие с изискването, 

поставено от Възложителя в пояснението, наименовано „Доказване“, следващо критериите 
за подбор, одобрени с отделните подточки на т. 5.3. от Указанията за участие, при 
попълване в новия си ЕЕДОП на данните и информацията, касаещи професионалната 
квалификация на предлаганите от него експерти за позициите на: 

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Шафик Алсбей; 

-проектант по част „Конструктивна“ – инж. Камелия Николова и 

- проектант по част „Електро“ – инж. Даниела Иванова,  

Икономическият оператор трябва ясно да индивидуализира придобитата от 
всеки един от тях образователно-квалификационна степен. 

 

8. По отношение на предлагания от него експерт - проектант по част „ВиК“ – 
инж. Никола Николов, Участникът трябва да впише в относимото поле на Част IV, Раздел 
„В“ от новоизискания му ЕЕДОП, данни и информация, доказващи по недвусмислен и 
несъмнен начин съответствие на експерта с минималното изискване, утвърдено за 
целите на настоящето възлагане, както в Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „а“, така и в 
Раздел III, т. 5.1.3.4., б. „а“ от Указанията за участие, а именно: придобита от него 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” със специалност 
„ВиК“, „ХТС“ или еквивалентна. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи за всеки един 
от предложените от него експерти от проектантския екип, определен за изпълнение 
на работното проектиране и осъществяването на авторския надзор по обособена 
позиция №2, безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит 
при осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ – арх. Шафик Алсбей - професионален 
опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Камелия Николова - 
професионален опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването 
на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Даниела Иванова - професионален опит 
като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Никола Николов - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 



145 
 
 

или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Кунка Паскалева - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
10. С цел доказване, че от страна на Участника е изпълнено минималното изискване, 

одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено 
както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип, валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от Участника аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ и на новопредставяния от него ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на ЕТ 
„Васил Иванов Костов“ да представи заверени копия на съответна/ни 
застрахователна/ни полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че 
предложените от него проектанти отговарят на одобреното за целите на 
настоящето възлагане минимално изискване, многократно цитирано по-горе. 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. Любен 
Тонков притежава валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен 
документ за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ.  

Едновременно, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния от него ЕЕДОП, Участникът трябва да впише всички изискуеми 
данни и информация, удостоверяващи съответствието на експерта с поставеното 
от Възложителя минимално изискване в горецитираните части от Документацията 
по процедурата. 

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

Участника на съответствието на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве” – инж. Емил Шиваров с одобреното и влязло в сила 
изискване на Възложителя, разписано в Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за 
поръчка и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, 
Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и 
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целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да 
представи заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат от инж. Шиваров курс на обучение за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по 
реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), от който да са видни и (1) предметния 
обхват и (2) правното основание за издаването на този документ. 

Едновременно, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния от него ЕЕДОП, Участникът трябва да впише всички изискуеми 
данни и информация, удостоверяващи съответствието на експерта с поставените 
от Възложителя изисквания в горецитираните части от Документацията по 
процедурата. 

 

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

18.07.2019г., подадена за участие по обособена позиция №6 
 
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

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

 
Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен орган 

по отношение на данните и информацията, обективирани в представения в офертата на 
Обединението Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на този от 
Партньорите в състава му, едновременно и на основание констатациите на Комисията, 
досежно съответствието на информацията във визирания документ с разписаните и 
утвърдени от Възложителя изисквания, относими към изпълнението на одобрените условия 
към личното състояние и на минималните изисквания като критерии за подбор, 
констатира, че в представения от „Билдинг комфорт“ ЕООД 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. 

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

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира 
следното: 

 
1. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, по 

отношение на всяко едно от лицата, включени в предложения от Дружеството проектантски 
екип, прецизно и с необходимата детайлност са вписани изискуемите данни и информация, 
относно: придобитата от съответния проектант професионална квалификация, общ и 
специфичен професионален опит (в приложимите случаи), притежаваната от всеки от 
експертите пълна проектантска правоспособност и съответния номер на вписването им в 
КАБ/КИИП. 

Въпреки тази видна прецизност на Икономическия оператор, в обхвата на 
обсъжданата информация, липсва дори и минимална индиция, досежно това дали 
посочените от него проектанти, определени за изпълнение на работното проектиране и 
последващо упражняване на авторски надзор (важимо за всички проектанти), притежават 
валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, 
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ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя по напълно идентичен 
начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за 
поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за 
участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Тук е мястото да се посочи, че в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на 
ЕЕДОП, този от Партньорите подробно е описал притежаваната от него застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, в 
качеството му на проектант. 

В разглежданото поле обаче липсва аналогична информация по отношение на 
обсъжданите лица от посочения от Дружеството проектантски екип. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Стройнорм“ ЕООД, издадена му също в качеството на „проектант“. 

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

Участника – ДЗЗД „МЛАДОСТ КОМФОРТ 2019“, Комисията констатира следните 
непълноти, пропуски и несъответствия: 

 
1. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантното поле на Раздел „В“, Част IV от приложения като 
част от офертата ЕЕДОП, инкорпориращ в себе си данни и информация, относими към 
самия Участник – ДЗЗД „Младост комфорт 2019“, Комисията констатира, че по отношение 
застраховката „Професионална отговорност“, притежавана от всяко едно от лицата, 
определени за изпълнение на работното проектиране и авторския надзор, в обсъждания 
ЕЕДОП са допуснати напълно идентични непълноти, съвпадащи с тези, установени от 
настоящия помощен орган в декларацията, представена от Партньора „Стройнорм“ ЕООД и 
подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в Раздел II, т. 1 на изложението по-горе, 
предвид което, настоящият помощен орган счита за излишно и ненужно тяхното 
повторно отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от нея „Стройнорм“ 
ЕООД в Раздел I, т. 1 по-долу, са еднозначно относими и приложими и за самия 
Участник, което обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и заключенията 
на Комисията) неприложими и неважими и за него! 

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

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

 
1. С цел доказване, че от страна на „Стройнорм“ ЕООД е изпълнено минималното 

изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и 
оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, 
така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  
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В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от „Стройнорм“ ЕООД аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Дружеството 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на този от 
Партньорите да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че предложените от него 
проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, многократно цитирано по-горе. 

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

Комисията указва на Участника – ДЗЗД „МЛАДОСТ КОМФОРТ 2019“ данните, 
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а 
именно: 

 
1. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, които 

също правят непълен и несъответен представения от Участника ЕЕДОП, дължащо се на 
тяхната идентичност с тези, допуснати и от Партньора „Стройнорм“ ЕООД и обсъдени от 
Комисията в раздел II, т. 1 от констативната част на настоящия Протокол, указанията и 
изискванията, дадени от Комисията на това Дружество (Раздел I, т. 1 по-горе), 
важат напълно еднозначно и за Участника - ДЗЗД „Младост комфорт 2019“, 
съответно той следва да съобрази същите, като отрази променените/допълнените 
данни в представяния от него нов ЕЕДОП, но без да е необходимо повторно 
представяне на изисканите от Комисията документални доказателства, с които 
следва да се докаже достоверността на отделни декларирани факти и 
обстоятелства. 

 
 
 
13. „Д&Д“ ООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1362 от 18.07.2019 г., подадена за 

обособена позиция №5 на обществената поръчка 
 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Икономическият 
оператор е декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания 
за изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като 
една от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че Участникът не е съобразил и не е 
спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 
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Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите 
на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е 
указал следното:  

 
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 

съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан 
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи 
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, 
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: 
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, 
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление 
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 – 
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, 
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от 
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“. 

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

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

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

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от 
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината 
на стр. 34 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с 
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което: 
„!!! Липсата, спрямо Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-
252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в 
Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез 
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 
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(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

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

 

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

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 

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

 

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

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. … са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от 
ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе 
(Раздел III), Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от 
участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в 
Word формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Участникът 
трябва да декларира: 
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- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 

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

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

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

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

- налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество “. 

 

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

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

 
4. Видно от данните, вписани в полето на т. 5 в Раздел „Б“ от Част IV на 

разглеждания ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал, че притежава застраховка 
„Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, в качеството му на строител. 

Липсва обаче аналогична декларация, от която да бъде почерпена информация 
дали Участникът е застраховал професионалната си отговорност, в качеството на 
„проектант“, каквото минимално изискване, одобрено с критерия за икономическо и 
финансово състояние е поставено от Възложителя в текста на Раздел III.1.2., т. 2 от 
Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 4.2. от Указанията за 
участие в процедурата. 

Съобразно въпросното минимално изискване, „всеки Участник, подаващ оферта в 
настоящата процедурата, независимо за коя от обособените позиции участва, трябва да 
е застрахован с валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност“ по смисъла на 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, клаузи „проектант“ и „строител“. 

 

С цел пълнота, коректност и обективност на излаганите от нея факти и 
обстоятелства, установени при прочита на отделните волеизявления на Дружеството, 
обективирани в различни част на обсъждания негов ЕЕДОП, следва да се посочи, че в Част 
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II, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ от 
обсъжданата декларация, Участникът е вписал информация, съобразно която ще ползва 
капацитета на Третото лице (по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП) - „М-Синтез” ЕООД. 

Направено е пояснение, съобразно което, Участникът се позовава на „капацитета 
на третото лице по отношение на критериите за подбор, свързани с професионалните 
способности“. 

Тук е мястото да се посочи и това, че като част от документите в офертата са 
представени и: Единен европейски документ за обществени поръчки на посоченото Трето 
лице – „М-Синтез“ ЕООД и декларация, с посочено в текста ѝ правно основание чл. 65, ал. 
3 от ЗОП. В текста на визираната декларация, подписана от Управителя на „М-Синтез“ 
ЕООД, е обективирано изразеното от нея („от името на представляваното от нея 
Дружество“) съгласие да предоставя на „Д&Д“ ООД технически и професионални 
ресурси при изпълнение на обществената поръчка. 

Не се установява заявено от Третото лице съгласие да предоставя на 
Участника капацитет/ресурси, за доказване съответствие с одобрените за целите на 
възлагането минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.  

 
Отчитайки всички установени от нея факти и в резултат от направения 

анализ на данните и изразените от Участника и Третото лице ясни и недвусмислено 
изразени, припокриващи се смислово волеизявления, Комисията счита, че от страна 
на „Д&Д“ ООД не е доказана разполагаемост с валидна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, клауза „проектант“, каквото е едно 
от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, одобрено в 
горепосочените части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.2., т. 2 от 
Обявлението за поръчка и Раздел III, т. 4.2. от Указанията за участие). Същото, бидейки 
неоспорено е влязло в сила и на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е станало задължително за 
спазване от страна на Участниците, включително и от „Д&Д“ ООД. 

 

5. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел 
III.1.3., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за 
участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) години, считано от датата на 
подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка/съответната 
обособена позиция, в полето на т. 1а) в Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, Участникът е 
направил позоваване на два конкретно индивидуализирани обекта, сочени като изпълнени 
от него в референтния за настоящата процедура период. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него строежи, в нагледен вид, Участникът 
е посочил: наименованието на обекта на строителство; Възложителя по съответния договор; 
изпълнените от „Д&Д“ ООД отделни строително-монтажни работи, съответстващата им 
стойност, периода на конкретното изпълнение и съответния Констативен акт, с който 
готовия обект е приет от Възложителя. 

Строителните дейности, изброени от него за всеки конкретен обект, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
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хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации 

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

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

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

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

 

5.1. В обхвата на първото, декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №5 строителство, се сочи, че са осъществени следните 
дейности: „Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на ниско 
тяло „В-работилница” в 118то СОУ“.  

С оглед посочения вид на строежа, в който са изпълнявани посочените строителни 
интервенции, Комисията намира, че така индивидуализирания обект на строителство 
– средно училище (респ. и дейностите, изпълнени на него) не може да бъде 
квалифициран като „сходен“ с предмета на обособена позиция №5, съобразно 
разписаната от Възложителя и цитирана по-горе дефиниция за сходност, предвид 
обстоятелството, че училището по вид е обект на социалната инфраструктура по 
смисъла на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, имащ образователно предназначение, а не е 
жилищна сграда. 

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

в предходната точка, с оглед което Комисията квалифицира и него като несъответстващ 
(несходен) с предмета на настоящата обществена поръчка в частта ѝ по обособена 
позиция №5, по причина на това, че по вид не е жилищна сграда, а обект на 
социалната инфраструктура с образователно предназначение.  

Обективна предпоставка за така направеното от него заключение, настоящият 
помощен орган намира в декларираните от Участника данни, че предметът на изпълнените 
от него строителни интервенции от обхвата на договор №2 включва: „Конструктивно 
укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на административен блок Г1 в 
сградата на 128мо СОУ“. 

 

Видно от дословно цитираната информация, разписана от Икономическия оператор 
в относимото за това поле на ЕЕДОП, изпълнените от него дейности са на обект, който 
отново не попада в предметния обхват, определен от Възложителя като „сходен“ с 
предмета на възлагане, отново по причина на това, че извършените от Дружеството 
дейности по укрепване и възстановяване не са на обект, който попада в 
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дефинитивната определеност за „жилищна сграда“, съдържаща се в текста на §5, т. 
29 от ДР на ЗУТ. 

 

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

 

Следва да се посочи, също така, че в хода на процедурата, давайки по реда и при 
условията на чл. 33, ал. 2 от ЗОП  разяснения по условията на Документацията за участие, в 
отговор №2 на Разяснение №РМЛ17-ПП10-1-[318]27.02.2015 от 03.07.2019 г., 
Възложителят, позовавайки се на цитираната по-горе дефинитивна определеност на 
понятието „жилищна сграда“, разписана в текста на §5, т. 29 от ДР на ЗУТ, е пояснил 
следното: „Спазвайки изискванията и определенията на цитираната приложима и 
относима нормативна уредба, за релевантна и допустима за целите на настоящата 
процедура ще се приема всяка изпълнена от Участник сграда, която отговаря на 
цитираната дефиниция, разписана в Закона за устройство на територията“. 

 

Следствие от направените по-горе констатации и обоснованите от 
Комисията заключения, е и извода, че Икономическият оператор не е доказал 
съответствие с обсъжданото минимално изискване, утвърдено от Възложителя в 
посочените текстове на Документацията по процедурата, което изискване, по 
причина на това, че не е оспорено, е влязло в сила и съответно, на основание чл. 101, 
ал. 5 от ЗОП, е абсолютно задължително за спазване.  

Така установеният, допуснат от него пропуск от друга страна води до 
непълнота в офертата му, която следва да бъде отстранена, в хипотеза, че 
Икономическият оператор държи да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което Участникът не е доказал 
съответствие, е това през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчката/обособената позиция, а именно: „СМР/СРР - 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) 
монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации“.   

 
6. В полето на част IV, Раздел „В“ на обсъждания негов ЕЕДОП, наименовано „за 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“, Участникът не е декларирал 
изпълнени от него през предходните три години, считано от датата на подаване на офертата 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации (обсъжданото поле е непопълнено). 

При направен от нейна страна съпоставителен анализ на данните, обективирани в 
прадставения ЕЕДОП на Дружеството, декларирало съгласие да предоставя в качеството си 
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на Трето лице „технически и професионални ресурси“ на Участника – „М-Синтез“ ЕООД, 
Комисията констатира, че полето на IV, Раздел „В“, т. 1б) на това Трето лице съдържа 
определен обем от информация за придобит от него професионален опит в предоставянето 
на услуги. 

Липсва обаче каквато и да е индиция, било то в ЕЕДОП на Участника, или в този на 
„М-Синтез“ ЕООД, че така придобития от Третото лице професионален опит, е 
предоставян от него капацитет на „Д&Д“ ООД за доказване от негова страна съответствие с 
минималното изискване за технически и професионални способности, поставено като 
критерий за подбор в смислово идентичните текстове на Част III.1.3., т. 1 от Обявлението за 
поръчка и на Част III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата. 

В този контекст, не без значение, според Комисията е и ясно изразеното от 
Управителя на „М-Синтез“ ЕООД волеизявление, обективирано в обсъдената по-горе 
негова декларация „по чл. 65, ал. 3 от ЗОП“, съобразно което Третото лице се е съгласило  
да предоставя на „Д&Д“ ООД технически и професионални ресурси, без каквото и да е 
аналогично давано от него съгласие за предоставяне на свой капацитет (какъвто 
именно е придобития от него предходен опит). 

 

Независимо от така направените от нея установявания и обоснованите в 
резултат от тази ѝ аналитична дейност изводи, Комисията намира за необходимо да 
обърне внимание на Участника, досежно следното, установено в практиката на ВАС 
положение (напр. Решение №9053 от 13.06.2019 г. по адм. д. № 13784/2018 г., VІІ отд. на 
ВАС; Решение №11745 от 07.08.2019 г. по адм. д. № 371/2019 г., VІІ отд. на ВАС), а 
именно:  

При определяне на статута на ползваните от него „други“ лица и за да може при 
попълването на новия си ЕЕДОП да не допуска непълноти, несъответствия, липси или 
пропуски в провежданото от него доказване на съответствие с одобрените от 
Възложителя критерии за подбор, Участникът е необходимо да прави разграничение 
между фигурите на „Третите лица, неучастващи лично в изпълнението на поръчката, 
но на чиито материален ресурс/капацитет Участникът се позовава“, от тези на 
„Третите лица, участващи лично в изпълнението на поръчката“.  

Съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на §2, т. 55а от ДР на 
ЗОП, „Трето лице“ е всяко лице, различно от Участника. 

Третите лица, по смисъла на чл. 65 ЗОП са лицата, различни от 
Участника/Изпълнителя, на чиито капацитет Участникът може да се позове.  

Не във всички случаи обаче тези лица участват в изпълнението на поръчката пряко 
и лично. Трети лица, участници пряко и лично в изпълнението на поръчката са: 
подизпълнителите и физическите лица-експерти.  

Останалите лица, на чиито материален ресурс Изпълнителят може да се 
позове, но не участват пряко и лично в изпълнението на поръчката, попадат в кръга 
на третите лица, извън „лицата, участващи в изпълнението на поръчката“. 

Чрез капацитета на Трети лица извън „лицата, участващи в изпълнението на 
поръчката“ могат да се доказват икономическо и финансово състояние, и технически 
способности, които имат само материално естество и са прехвърлими (чл. 65, ал. 3 ЗОП 
– „ще разполага“). 

За разлика от Третото лице неучастник, чиито материален капацитет се ползва, 
Подизпълнителя участва в поръчката, с оглед което, чрез капацитета на Подизпълнител 
може да се доказват критерии за подбор, свързани с икономическо и финансово 
състояние, технически способности и професионална компетентност, дори и същите да 
не са от материално естество, тъй като Подизпълнителят участва в процедурата, за 
разлика от Третото лице „неучастник“, чиито материален ресурс се използва. 

Разпоредбите на чл. 65 и чл. 66 от ЗОП предоставят нормативна възможност на 
участниците за съответен дял от поръчката да използват капацитета на Трети лица или 
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Подизпълнители. Действително придобитият професионален опит, знания и умения по 
естеството си са непрехвърлим актив, но съобразно горецитираните разпоредби по 
отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит, както и 
икономическо и финансово състояние, в хипотеза на права свързани с личността за 
изпълнение на поръчката, Участниците могат да се позоват на капацитета на Трети 
лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за 
която е необходим този капацитет (това ги изключва от кръга на Третите лица, които 
стоят извън изпълнението).  

Трети лица извън изпълнението могат да предоставят капацитет, който е 
материално прехвърлим, така че Изпълнителят след прехвърлянето му и въпреки 
неучастието на Третото лице, да може реално да разполага с него при изпълнението.  

Когато Трети лица предоставят непрехвърлим капацитет, за да разполага 
Изпълнителят с него, те трябва реално да участват в поръчката, било като 
Подизпълнители или експерти.  

 
7. В полето на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от обсъждания ЕЕДОП, спрямо лицето, 

предложено за изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от позицията на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Станислав Аргиров, е 
декларирано, че притежава „диплома серия ........*, регистрационен номер …….* от 1997 г., 
Висше военно инженерно строително училище „Любен Каравелов“ – София“, което 
„представяне“ на професионалната квалификация на лицето, определено за 
обсъжданата експертна позиция, не дава абсолютно никаква информация за 
придобитата от г-н Аргиров образователно-квалификационна степен и съответно 
признатите му специалност и професионална квалификация. 

Така допуснатият от Участника пропуск се приема от настоящия помощен 
орган за изключително съществен по причина на това, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли експерта на 
поставеното от Възложителя условие за допустимост, предложеният 
Отговорник/специалист по контрола на качеството да има придобита професионална 
квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или 
еквивалентна, което обстоятелство пък сочи на неизпълнение на условието, 
утвърдено от Възложителя в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „а“ от Обявлението за поръчка, 
утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „а“ от Указанията за 
участие. 

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

съответствие с изискването за придобит от страна на лицето опит в осъществяването на 
контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

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

„Специалист по контрола на качеството на два изпълнени обекта: 

1. Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на ниско тяло 
„В-работилница” в 118то СОУ. 

2. Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на 
административен блок Г1 в сградата на 128мо СОУ“. 
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Недвусмислено видно от цитираното съдържание на направеното представяне 
на специфичния професионален опит на експерта, е обстоятелството, че нито един 
от изброените обекти не съответства видово с цитираното по-горе минимално 
изискване, поставено от Възложителя, по причина на това, че осъществяваният от г-
н Аргиров контрол на качеството при изпълнението на визираните строителни 
дейности не е  по  отношение на жилищни сгради и вътрешните им сградни 
инсталации, а спрямо такива на социалната инфраструктура с образователно 
предназначение. 

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

Съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на 
ЗУТ „жилищна сграда“ (в изграждането/новото строителство и/или основния ремонт 
и/или преустройството и/или реконструкцията и/или основното обновяване на които, 
Възложителят е изискал да е доказаният опит на експерта за целите на настоящето 
възлагане),  е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или 
повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена 
площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за изпълнени от експерта обекти, 
както многократно вече беше подчертано и в точка 5 по-горе, са такива, попадащи в 
дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обекти на 
социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи система за 
обслужване на населението в образованието. 

 

На следващо място, по отношение на минималното изискване за  допълнителна 
професионална квалификация, поставено от Възложителя и следващо от експертната 
позиция, за изпълнението на която е предложен г-н Аргиров, в обсъжданото поле на 
ЕЕДОП е направено посочване, съобразно което, експертът притежава „Удостоверение 
№…….*, издадено от ТУ-София, за одитор на система по качеството“, както и 
„Удостоверение №…….*, издадено от ТУ-София от 16.05.2003 г. за пълномощник за 
система по качество“. 

Съобразявайки предметния обхват на въпросните Удостоверения (първото от които 
без дата на издаване, а второто - от преди повече от 16 години), настоящият помощен орган 
счита, че нито един от посочените документи не е относим към одобреното от 
Възложителя минимално изискване за конкретен предметен обхват, а именно: за 
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ, който пореден пропуск в информацията, препятства 
възможността на Комисията за безпристрастна и обективна преценка отговаря ли 
експерта и на това минимално изискване, поставено като част от критерия за 
подбор за технически и професионални способности, оповестено в посочените части 
от Документацията по процедурата и следователно – известно на Участника и 
задължително за спазване от негова страна. 

 

На основание гореизложените нейни констатации и предвид видната липса на 
доказаност по отношение на експерт Аргиров на което и да е от изискванията, 
одобрени от Възложителя за експертната позиция, за която е определено лицето,  
Комисията формира и крайния си несъмнен извод, че е категорично обективно 
невъзможно да се приеме, че този експерт отговаря на обсъдените по-горе условия за 
допустимост, утвърдени по напълно идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. 
„а“, б. „б“ и б. „в“ от Обявлението за поръчка, така и в аналогичните им текстове, 
съдържащи се в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие. 
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8. Прочита и анализа на данните, вписани в разгледаното и в предходната точка поле 

в Раздел „В“ от Част IV от ЕЕДОП на Участника, обосновава извода на Комисията, че 
поради пълната идентичност с констатираните пропуски в част от информацията, 
предоставяна за лицето, предлагано за заемане на позицията „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве“ – инж. Веселин Сивинов, по безусловен и недвусмислен 
начин може да се заключи, че и за него не е доказано съответствие с минималното 
изискване за придобит специфичен опит, което изискване, конкретно за обсъжданата 
експертна позиция е разписано в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, утвърдено със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ от 
Указанията за участие. 

С цел пълнота и конкретност на излаганите факти и установени при прегледа на 
декларираните в ЕЕДОП данни, Комисията намира, че в подкрепа на така направеното от 
нея заключение следва да посочи, че в съдържателната част на информацията, относима 
към обсъждания експерт, Участникът е вписал следните данни: 

„Списък с въведените в експлоатация обекти за специалиста по здравословни и 
безопасни условия на труд по изпълнение на строителството: 

- пречиствателна станция в гр. Сопот; 

- ПТС – пощенска станция в гр. Сопот; 

- корекция на р. Марица и подпорни стени“. 

Застъпвайки същите доводи и аргументи, както и спрямо неприемането за 
доказан специфичния опит на предходния експерт, по причина на това, че визираните 
обекти (само два от които – сгради, а първата от тях – обект на техническата 
инфраструктура) не са релевантни за доказване на изискуемия за целите на 
настоящата процедура опит на експерта при изпълнение на СМР/СРР на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, настоящият помощен орган приема, 
че и спрямо инж. Сивинов не е доказано, че е придобил изискуемия специфичен опит в 
изпълнението на строителни интервенции на посочения вид обекти на сградното 
строителство. 

 

Що се касае пък до последната информация, вписана в края на обсъжданото 
поле на ЕЕДОП със следното съдържание: 

„Специалист по контрола на качеството на два изпълнени обекта: 

1. Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на ниско тяло 
„В-работилница” в 118то СОУ, 

2. Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на 
административен блок Г1 в сградата на 128мо СОУ“, 

Комисията счита за неподлежащо на коментар обстоятелството, че 
престирането от страна на инж. Сивинов на услуги като Специалист по контрола на 
качеството, е невъзможно да бъде съотнесено към годните доказателствени средства 
за удостоверяване съответствието на експерта с минималното изискване за 
придобит от него опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве 
при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
9. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания негов ЕЕДОП, 

Участникът не е декларирал разполагаемост с изискуемия, съобразно условията за 
допустимост, поставени за целите на настоящето възлагане в Раздел III.1.3., т. 3.1. от 
Обявлението за поръчка и в раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие, екип за изготвяне 
на работния проект и за упражняване на авторския надзор. 
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Такъв екип е описан в ЕЕДОП, представен от „М-Синтез“ ЕООД – Дружеството, 
декларирало съгласие да предоставя „технически и професионелни ресурси“ на Участника. 

Предвид посоченото, имайки предвид и факта, че в случая се касае за технически 
ресурси, които имат материално естество и са прехвърлими, в хипотеза, че възнамерява да 
се ползва от притежавания от Третото лице ресурс – проектанти по отделните части на 
подлежащия на изготвяне работен проект, Участникът е следвало да впише в 
разглежданото поле на своя ЕЕДОП релевантни данни и информация за професионалната 
компетентност на тези експерти, отбелязвайки, че този ресурс му е предоставен за целите 
на настоящето възлагане от „М-Синтез“ ЕООД. 

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

II. По отношение редовността и съответствието на ЕЕДОП, представен от 
Третото лице – „М-СИНТЕЗ“ ЕООД, декларирало, че предоставя капацитет и ресурси 
на  Участника, Комисията намира за установено следното: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Икономическият 
оператор е декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания 
за изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като 
една от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че от страна на „М-Синтез“ ЕООД не са 
съобразени и не са спазени изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, 
т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

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

 
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 

съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан 
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи 
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, 
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: 
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, 
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление 
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 – 
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, 
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от 
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“. 

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

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

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

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от 
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината 
на стр. 34 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с 
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което: 
„!!! Липсата, спрямо Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-
252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в 
Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез 
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

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

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

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

 

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

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 
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2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

- налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество “. 

 

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

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

 
4. Във полето на т. 1б) от Част IV, Раздел „В“ на представения от Третото лице 

ЕЕДОП, са вписани данни и информация, които Комисията счита за непълни, неясни, 
неконкретни и без дори и малка релевантност към поставеното от Възложителя минимално 
изискване за технически и професионални способности, одобрено по напълно идентичен 
начин както в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.1. от 
Раздел III на Указанията за участие. 

Съобразно визираното минимално изискване, за доказване наличие на изискуемите 
технически и професионални способности, независимо за коя от обособените позиции 
подава оферта, Участникът трябва през предходните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации. 

В пояснение, целейки максимално да улесни Икономическите оператори при 
подготовката на офертите им, Възложителят е разяснил, че „услугите по проектиране ще се 
считат за „изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите 
проектни разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или 
от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им“. 

Конкретно, ясно и подробно в абзаца, наименован „Доказване“, е пояснено и какви 
точно данни и информация задължително и като минимум, следва да се впишат в 
релевантното за това поле на ЕЕДОП, за да може Комисията, като помощен орган, 
провеждащ процедурата, да извърши обективна и правилна преценка дали и доколко 
конкретния Икономически оператор съответства на обсъжданото минимално изискване за 
технически и професионални способности. 

 

Въпреки тези максимално ясни, недвусмислени и обстойни пояснения, във 
въпросното поле на своя ЕЕДОП, „М-Синтез“ ЕООД е вписало единствено следната 
информация: 

„- Основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност и авторски надзор в сградата на НАП, бул. „Цариградско шосе“ №111, гр. 
София; 

- Административно – търговски център в УПИ V-4, кв.21 (308 стар), к.л. 404, м” 
Хиподрума”, район „Красно село” гр. София; 

- Проект за многофамилнa жилищнa сградa в УПИ XII-864, кв. 12Д, ул. „Христаки 
Павлович“, ж.к. Сухата река, гр. София; 

- Многофамилнa жилищнa сградa с магазин, офиси и подземни гаражи в УПИ VII-
872,873,874, кв. 12г, м. „Суха река-Запад“, ПИ с идент. 68134.610.2038, р-н „Подуян“, гр. 
София и ограда с височина 2,00 м, попадаща изцяло в УПИ VII-872,873,874, по границите с 
УПИ VI-871; XIII-884; XII-883; XI-882; X-878,879,881; IX-876,877; VIII-875“. 
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В допълнение са посочени началната и крайната дата на изпълнение на различните, 
изброени по-горе дейности и тяхната стойност. 

 

Липсват данни за получателите на съответните две дейности, една от които 
– строителна и една – проектантска (предвид на това, че под №2 и №4 се съдържа 
единствено посочване на конкретна сграда). 

Липсва също така дори и минимална информация какво е отношението на „М-
Синтез“ ЕООД към въпросните дейности – като проектант и/или като строител е 
престирал труд при изпълнението им. 

Едновременно с посоченото и преди всичко, предвид, че посочените дейности са 
разположени систематично в полето на ЕЕДОП, носещо заглавие „За поръчки за 
услуги: извършени услуги от конкретния вид“ - какви са евентуално предоставяните 
от него услуги, възложени му от неясно от кой/кои Възложител/и. 

 

От друга страна, недвусмислено видно от цитираната по-горе информация, е 
обстоятелството, че първите два обекта – административната сграда на НАП 
(която и Участник „Сити билд Студио“ ООД твърди, че е проектирал!) и 
административно-търговския център в район Красно село, не са жилищни сгради, 
поради която причина, придобитият от Дружеството опит (и то, без яснота какъв) 
на тези обекти, не е релевантен с поставеното от Възложителя минимално 
изискване същият този опит да е придобит при изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

Що се касае до единствената от посочените дейности, която касае 
проектиране, представена като „Проект за многофамилнa жилищнa сградa в УПИ XII-
864, кв. 12Д, ул. „Христаки Павлович“, ж.к. Сухата река,“, Комисията счиита, че 
липсата на пълната ѝ относимост към обсъжданото минимално изискване се дължи 
на факта, че не е посочена фазата (техническа или работна), в която е изготвен 
въпросния проект. 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от „М-Синтез“ ЕООД данни за придобит от него професионален 
опит, обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  
каквато и да е информация досежно конкретния документ, с който всяка евентуално 
предоставена услуга (и преди всичко, ако тя се изразява в изготвяне на технически или 
работен инвестиционен проект), е приета без забележки от съответния 
Възложител. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдените, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 
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Основавайки се на всички гореизброени пропуски, непълноти, неясноти и 
несъответствия, установени от нея, включително и крайно неясните индикации за 
относимостта на цитираната информация към допустимостта на Икономическия 
оператор, Комисията приема за недвусмислено и безусловно видно, че от страна на 
„М.Синтез“ ЕООД не е доказано съответствие с цитираното по-горе минимално 
изискване, одобрено в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата, а именно: през предходните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата, е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически 
и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 
5. За предложения в офертата на Участника експерт проектант по част 

„Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Марияна Цветкова, в съдържанието на т. 6 в 
Раздел „В“, Част IV на обсъждания ЕЕДОП, са изнесени данни и информация, целящи 
удостоверяване на придобит от експерта специфичен опит в изпълнението на функции и 
задачи именно на тази експертна позиция и имащи следното съдържание: 

„Специфичен професионален опит при разработване на работни проекти за:  

1. „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 ОУ „Стоян 
Заимов”, УПИ IV, кв.535, м. Центъра-зона А-Север, бул. „Княз Александър Дондуков” №60, 
район „Оборище” СО-пристройка и надстройка”; 

2.„Основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност и авторски надзор в сградата на НАП бул. „Цариградско шосе“ №111, гр. 
София“. 

 

От така направеното дословно транспониране на текстовете, в които са 
инкорпорирани данните, относими към професионалната компетентност на 
посочения експерт и без да е необходим допълнителен анализ и излагане на обосновани 
аргументи, е недвусмислено видно, че липсва каквато и да е релевантност на всеки 
един от двата изброени обекта към изискуемия специфичен опит за обсъжданата 
експертна позиция, за изпълнението на която е предложена арх. Цветкова, а именно: 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации. 

С риск да се повтори в мотивите си, но целейки яснота и правилно разбиране 
изразеното от нея неприемане на проектираните от  експерта обекти (които по вид 
са: училищни и административна сгради) за „сходни“ с предмета на възлагане по 
обособена позиция №5, за изпълнението на която е подадена офертата, Комисията 
счита за необходимо да се обърне внимание, че съобразно посочената и по-горе (в 
Раздел I, т. 5) легална дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, 
„жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от 
едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната 
застроена площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за проектирани от 
експерта обекти, са такива, попадащи в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 
от ДР на ЗУТ, бидейки обекти на социалната инфраструктура – сгради, публична 
собственост, формиращи система за обслужване на населението в администрацията 
на държавната и местната власт и в образованието. 

 

С оглед изложеното и след анализ на представените по-горе за посочения 
експерт данни и информация, правейки преценка за тяхната относимост към 
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одобрените за целите на настоящата процедура, публично оповестени, известни на 
Участниците и влезли в сила минимални изисквания за технически и професионални 
способности, Комисията намира за установено, че в резултат от липсата на 
посочени конкретно извършени от лицето дейности по разработването на 
технически или работни проекти на точно определен вид обекти на сградното 
строителство, а именно: жилищни сгради и вътрешните им инсталации, безспорно 
по отношение на нея е обстоятелството, че за арх. Цветкова не е доказано 
съответствие с минималното изискване, утвърдено от Възложителя с идентично 
съдържание, както в Раздел III.1.3., т. 3.1.1, б. „б от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
6. При извършения от нея анализ на данните и информацията, вписани в обсъденото 

и в предходната точка поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, по 
отношение на лицата, определени от Участника за: 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Спас Вучков и 

- проектант по част „Електро“ – инж. Лидия Манова, 

Комисията установи, че отново не са предоставени относими и достатъчни 
данни, от които да се обоснове заключение, че всяко едно от посочените лица 
съответства на поставеното за целите на възлагането минимално изискване за 
придобит специфичен професионален опит при осъществяването на съответните, 
съобразно конкретната експертна позиция дейности по разработване на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са утвърдени от 
Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 3.1.2., б. „б“ и 
т. 3.1.3., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.2., б. „б“ и т. 5.3.1.3., б. 
„б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и задължителни за 
спазване. 

 

С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 
Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от екипа, предложен от Третото лице, а именно: 

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, е извършено следното, 
абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Специфичен професионален опит:  

1. Разработване на работен проект: „Разширение на сградата на Първа английска 
езикова гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов”, бул. „Княз Александър Дондуков” №60, район 
„Оборище” СО-пристройка и надстройка”; 

2. Многофамилнa жилищнa сградa с магазин, офиси и подземни гаражи в УПИ VII-
872,873,874, кв. 12г, м. „Суха река-Запад“, ПИ с идент. 68134.610.2038, р-н „Подуяне“, гр. 
София и ограда с височина 2,00м, попадаща изцяло в УПИ VII-872,873,874, по границите с 
УПИ VI-871; XIII-884; XII-883; XI-882; X-878,879,881; IX-876,877; VIII-875“. 

 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания 
специфичен професионален опит на всеки един от предлаганите от него експерти,  е 
недвусмислено видно, че само една от посочените сгради по предназначението си е 
„жилищна“, предвид на това, че първите обекти – Първа английска езикова гимназия и 
112 ОУ „Стоян Заимов”,  като вид обекти на сградното строителство са такива на 
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социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи система за 
обслужване на населението в образованието, със смисъла на понятието, дефиниран в 
§ 5, т. 75 от ДР на ЗУТ (правейки същите тези обекти неотносими и несъответни за 
доказване обсъждания специфичен опит на експертите), несъмнена по отношение на 
Комисията е липсата на доказано за всеки отделен експерт съответствие с 
условието придобития от него изискуем специфичен опит да е при разработването на 
минимум 2 (два) технически или работни проекта, покриващи кумулативните 
условия, разписани от Възложителя в посочените по-горе части от Документацията 
по процедурата, които обекти преди всичко следва да са жилищни сгради. 

 

От друга страна, Комисията констатира, че по отношение на последната 
сграда, която отговаря на изискванено да е „жилищна“, Икономическият оператор е 
пропуснал да конкретизира какво е отношението на съответния експерт към така 
посочения обект, нито пък е посочил какви евентуално дейности е изпълнявал той по 
отношение на въпросния строеж, но преди всичко, дали тези дейности покриват 
условието да са проектантски услуги по изготвяне на технически и/или работен 
проект, в конкретната проектна част, в която са професионалната квалификация и 
експертизата на съответния от посочените проектанти. 

 
7. В резултат от направения от нея прочит на крайно пестеливата, обща и лишена от 

детайли информация, вписана в обсъденото и в предходните точки поле на Раздел „В“ от 
Част IV на разглеждания ЕЕДОП, Комисията констатира, че по отношение на двама от 
предлаганите от него проектанти, „М-Синтез“ ЕООД не е посочил никакви  
релевантни данни, посредством които да може да се приеме, че всеки съответен от 
тях, в зависимост от експертната позиция, за която е предложен, а именно: 

- проектант по част „ВиК“ – инж. Стефан Цветичев и 

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

има придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, каквито именно са 
одобрените от Възложителя и задължителни по силата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП 
минимални изисквания, обективирани по напълно идентичен начин както в 
текстовете на Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата. 

 
8. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от „М-Синтез“ ЕООД 

и формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, определен за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството на обекта по обособена позиция №5 от обхвата на настоящето 
възлагане, в разгледаното и в предходните точки поле на Част IV, раздел „В“ на 
представения негов ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно това дали 
притежават валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя по 
напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
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поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Тук е мястото да се посочи, че в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на 
ЕЕДОП, е описана притежаваната от Дружеството застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, в качеството му на 
проектант, но аналогична информация по отношение на лицата от посочения проектантски 
екип в обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „М-Синтез“ ЕООД, издадена му също в качеството на „проектант“. 

 

************* 
По отношение на изразените по-горе в т. 1 - т. 3 констатации, Комисията 

намира за необходимо да поясни, че задължителното попълване на въпросните полета в 
ЕЕДОП на Третото лице, следва от указанията, съдържащи се в самата тази 
декларация, обективирани в последния, поставен на сив фон текст на Раздел „В“ от 
Част II на документа (ЕЕДОП).  

Съобразно въпросните указания, в хипотеза, че Участник декларира ползването на 
ресурсите на Трети лица, от всяко едно от тях се представя „надлежно попълнен и 
подписан ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 
настоящата част (Част II) и от част III“. 

Що се касае до нормативната обоснованост изискванията към Участника да са 
приложими и спрямо посоченото от него Трето лице, същата произтича от 
разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗОП, съобразно която „Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които Участникът 
се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за 
отстраняване от процедурата“. 

Още повече, че цитираната разпоредба на ЗОП, Възложителят еднозначно е 
транспонирал в текста на четвъртия абзац от т. 1.3. на Раздел III от Указанията за 
участие в процедурата. 

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

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

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

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

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

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

 
3. За да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от Възложителя в 

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

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III.1.2., т. 2. от Обявлението за 
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поръчка, идентично разписано и в текста на т. 4.2. от Раздел III на Указанията за участие, 
едновременно и ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на 
чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията 
указва на „Д&Д“ ООД да представи доказателство/а, от което/които да е видно по 
недвусмислен начин, че притежава сключена валидна застраховка „Професионална 
отговорност” по чл. 171 от ЗУТ в качеството му на проектант. 

 

В хипотеза, че Участникът ще се ползва от притежавана от друг Стопански 
субект застраховка, освен, че трябва да представи доказателства за ясно изразено 
волеизявление от страна на този субект да предоставя този си капацитет на „Д&Д“ 
ООД, следва да се има предвид и да се съобрази разпоредбата на чл. 65, ал. 2 от ЗОП,  
съобразно която „По отношение на критериите, свързани с професионална 
компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на 
капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта 
от поръчката, за която е необходим този капацитет“. 

В допълнение, Комисията обръща внимание и на установеното от практиката 
на ВАС по тълкуването на ЗОП положение, че чрез капацитета на Трети лица, извън 
„лицата, участващи в изпълнението на поръчката“ (подизпълнители), могат да се 
доказват изисквания за икономическо и финансово състояние, които имат 
материално естество и са прехвърлими, какъвто характер (материален) 
обсъжданата застраховка няма. 

 
Едновременно и независимо от това коя хипотеза на възможно процедиране ще 

бъде избрана от страна на Участника, за да бъде допустим в настоящата процедура, 
трябва да впише в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“ от новопредставяния от него 
ЕЕДОП релевантни и относими данни и информация, доказващи съответствието му с 
обсъжданото минимално изискване за икономическо и финансово състояние. 

 
5. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че и двата строителни обекта, посочени в списъка, съдържащ се в Част IV, 
Раздел „В“, т. 1а) на представения от Участника ЕЕДОП, а именно: „Конструктивно 
укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на ниско тяло „В-работилница” в 118то 
СОУ“ и „Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на 
административен блок Г1 в сградата на 128мо СОУ“, са обекти, които не могат да 
бъдат определени като „сходни“ с предмета на настоящата обществена поръчка, в 
частта ѝ на обособена позиция №5 (предвид, че същите не попадат в определението, 
законодателно определено в нормата на §2, т. 29 от ДР на ЗУТ), в хипотеза, че 
Икономическият оператор не споделя и не е съгласен с този извод на Комисията, 
съответно, поддържа и твърди действително наличие на съответствие на въпросните 
строителни интервенции с предмета на възлаганото с настоящата процедура строителство, 
по отношение така посочените договори, допълнително следва да представи безспорни 
доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че 
изпълнените от него строителни интервенции обхващат именно: изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищна сграда. 

 

*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 
СМР/СРР не са на жилищни сгради, Участникът трябва да посочи други обекти, 
които попадат в изискуемия обхват на цитираната дефиниция за „сходност“ в 
пълния обем на включените в нея изисквания, разписани в цитираните части от 
Обявлението и Указанията за участие. 
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Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му по-горе, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Д&Д“ ООД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, 
които следва да са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване, на точно определен вид обекти -  жилищни 
сгради, включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно следните дейности: 
(1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации. 

 
6. Съобразявайки всички доводи, аргументи и мотиви на Комисията, обективирани в 

т. 6 на констативната част на настоящия протокол, голяма част от които са основани на 
действащата практика на Върховен административен съд (напр. Решение №9053 от 
13.06.2019 г. по адм. д. № 13784/2018 г., VІІ отд. на ВАС; Решение №11745 от 07.08.2019 г. 
по адм. д. № 371/2019 г., VІІ отд. на ВАС), както и в хипотеза, че държи да бъде допуснат 
до следващия етап на процедурата, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор следва да впише в полето на Част IV, Раздел „В“, т. 1б) точни, 
конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него през предходните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

В хипотеза, че Участникът ще се ползва от предходен професионален опит, 
придобит от друг Стопански субект, освен, че трябва да представи доказателства за 
ясно изразено волеизявление от страна на този субект да предоставя този си 
капацитет на „Д&Д“ ООД, следва да се има предвид и да се съобрази разпоредбата на 
чл. 65, ал. 2 от ЗОП, съобразно която „По отношение на критериите, свързани с 
професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат 
да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в 
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет“. 

В допълнение, Комисията обръща внимание и на установеното от цитираната 
по-горе практика на ВАС положение, че в хипотеза на права свързани с личността за 
изпълнение на поръчката, Участниците могат да се позоват на капацитета на Трети 
лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за 
която е необходим този капацитет (което ги изключва от кръга на Третите лица, 
които стоят извън изпълнението), както и че когато Трети лица предоставят 
непрехвърлим капацитет, за да разполага Изпълнителят с него, те трябва реално да 
участват в поръчката, било като Подизпълнители или експерти.  

 
7. В изпълнение на одобрените от Възложителя и задължителни за Участниците 

минимални изисквания, въведени като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ и 
б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в текстовете на Раздел III, т. 
5.3.2.2., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията, указва на 
Участника да впише в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представяния от него нов 
ЕЕДОП, релевантни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин, че предлаганият от него експерт за позицията на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Станислав Аргиров, има: 

(1) придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на 
чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна. 

Едновременно, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията изисква от 



173 
 
 

Участника да представи и  заверено копие на притежаваната от експерта диплома за 
придобито образование или друг официален удостоверителен документ, издаден от 
учебно заведение или аналогична институция, от който документ да е видно 
съответствие на притежавана от г-н Аргиров професионална квалификация с 
обсъжданото минимално изискване. 

(2) придобит специфичен опит в осъществяването на контрол на качеството 
при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване не на какви да е обекти, а конкретно на: 
жилищни сгради и сградни инсталации. 

(3) притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс, не за контрольор по качеството, а за: осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ, едновременно 
и независимо от което, Комисията, ползвайки се от правомощието, предоставяно ѝ с 
нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, 
изисква от Участника да представи в приложение към изискания му нов ЕЕДОП и 
заверено копие на въпросния документ. 

 
8. С цел недвусмислено и ясно доказване наличие на съответствие с минималното 

изискване на Възложителя, оповестено както в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението 
за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, 
Участникът следва да представи за предложения от него експерт 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Веселин Сивинов, 
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин придобит от лицето специфичен опит като Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване не на какви да е 
обекти, а конкретно на: на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

9. Имайки предвид обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се 
съдържа цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за подбор, 
независимо от това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и 
Решение №601/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания 
му нов ЕЕДОП, „Д&Д“ ООД трябва ясно и без възможност за тълкуване да декларира 
дали за доказване съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 3.1. от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие, а именно: за целия срок на изпълнение 
на договора да разполага с проектантски екип с определена професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, които да бъдат пряко 
ангажирани с изпълнението на дейностите по изготвяне на работния проект и 
осъществяване на авторски надзор, ще се ползва от ресурса на проектантите, 
посочени от Третото лице „М-Синтез“ ЕООД, едновременно с което впише в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на своята декларация, цялата относима 
информация, касаеща професионалната компетентност на всички лица от 
проектантския екип. 

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

II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 65, ал. 4 от ЗОП, Комисията указва на „М-СИНТЕЗ“ 
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ЕООД документите, данните и информацията, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

 
1. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел II, т. 1 

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

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

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

 
3. За да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от Възложителя в 

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

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

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

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

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

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

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

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

 

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

 
4. С оглед всички установени от нея пропуски, непълноти и несъответствия в 

информацията, досежно придобития от Третото лице професионален опит, Комисията 
указва на „М-Синтез“ ЕООД да представи в новия си ЕЕДОП ясни, конкретни и несъмнени 
данни за изпълнени от него минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, с недвусмислена индивидуализация на: 

(1) конкретните услуги по проектиране, които са изпълнени от него и са 
идентични или сходни с предмета на възлагане по обособена позиция №5 на 
настоящата процедура, в което число и конкретизация на фазата, в която е 
изготвена съответната проектна разработка; 

(2) лицето, получило услугата/проектната разработка (Възложител/клиент). 
 
Също така, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във втората 

забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
изпълнение (готовите проектни разработки), издаден от получателя на услугата или 
от компетентен орган, както и на действителните стойности, заплатени му от 
отделните Възложители за изготвянето на отделните проектни разработки. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от „М-Синтез“ ЕООД да 
представи безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in 
fine от ЗОП,  издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин 
да е видно, че Третото лице е изпълнило минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 
5. С цел доказване пълно съответствие с изискването на Възложителя, оповестено в 

Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразено със същото съдържание 
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и в Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, Икономическият 
оператор трябва да представи за предложеният от него експерт проектант по част 
„Архитектурна“ и водещ проектант  - арх. Марияна Цветкова, безспорни данни и 
информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобит от нея специфичен проектантски опит при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

!!! При представянето на изискуемата информация в новия си ЕЕДОП, 
Икономическият оператор следва да отчете и изложените по-горе аргументи на 
Комисията, че сградите на училищата и административните сгради, бидейки обекти 
на социалната инфраструктура с образователно предназначение и такива за 
обслужване на населението в администрацията на държавната и местната власт, не 
са съответни, по причина на това, че ясно поставеното от Възложителя изискване е 
придобитият от обсъждания експерт специфичен опит да е при изпълнението на 
жилищни сгради. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.2., б. „б“ и т. 3.1.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със 
същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.1.2., б. „б“ и  т. 5.3.1.3., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата, Икономическият оператор трябва да представи за предложените 
от него експерти от проектантския екип, определен за изпълнение на работното 
проектиране и осъществяването на авторския надзор по обособена позиция №5, 
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен проектантски опит 
при осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Спас Вучков - професионален 
опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации; 

(2) проектант по част „Електро“ – инж. Лидия Манова - професионален опит 
като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации; 

 
С цел максимална коректност, разбираемост и яснота на допълнително 

представяната от него информация, досежно изискуемия специфичен опит на посочените 
експерти, Икономическият оператор трябва да впише данни, които са релевантни и 
относими към цитираните по-горе минимални изисквания, описвайки: (1) какво е 
отношението на конкретния експерт към посочените проекти - коя точно част на 
съответния инвестиционен проект е изготвена от отделния експерт, както и (2) 
фазата, в която е изработен, предаден и приет съответния проект (техническа или 
работна), изготвен от конкретния проектант. 

!!! Едновременно, при представянето на изискуемата информация в новия си 
ЕЕДОП, Дружеството следва да отчете и изложените по-горе аргументи на 
Комисията, че сградите на училищата, бидейки обекти на социалната 
инфраструктура с образователно предназначение, не са съответни, по причина на 
това, че ясно поставеното от Възложителя изискване е придобитият от всеки един 
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от обсъжданите експерти специфичен опит да е при изпълнението на жилищни 
сгради. 

 
7. С цел доказване на пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

оповестени в Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата, „М-Синтез“ ЕООД следва да представи за всеки един 
от предложените от него експерти от проектантския екип, определен за изпълнение 
на работното проектиране и осъществяването на авторския надзор по обособена 
позиция №5, безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит 
при осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „ВиК“ – инж. Стефан Цветичев - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(2) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Калин Кифонов - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации 

 
8. С цел доказване, че от страна на „М-Синтез“ ЕООД е изпълнено минималното 

изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и 
оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, 
така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от „М-Синтез“ ЕООД аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Дружеството 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
Икономическия оператор да представи заверени копия на съответна/ни 
застрахователна/ни полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че 
предложените от него проектанти отговарят на одобреното за целите на 
настоящето възлагане минимално изискване, многократно цитирано по-горе. 

 
 
 
14. „ЕНЕРДЖИ РАСТЕР – МЛАДОСТ“ ДЗЗД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1363 

от 18.07.2019г., депозирана за участие по обособена позиция №4 
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I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 
ЕЕДОП, представен от „РАСТЕР - ЮГ“ ООД – Партньор в Обединението, Комисията 
констатира следното: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  
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Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест 
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

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

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

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

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

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

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

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

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, този от Партньорите е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

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

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

 
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 

съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 
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а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан 
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи 
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, 
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: 
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, 
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление 
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 – 
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, 
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от 
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“. 

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

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

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

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от 
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината 
на стр. 34 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с 
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което: 
„!!! Липсата, спрямо Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-
252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в 
Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез 
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

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

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

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

 

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

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 

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

 

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

 

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

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

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

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 
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- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

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

- налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество “. 

 

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

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

 
5. В първото поле (т. 1а) от Раздел „В“ в Част IV на обсъждания ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е направил позоваване на три конкретно индивидуализирани с 
техния предмет строителни интервенции на различни жилищни сгради, изпълнявани от 
Дружеството през последните 5 години, считано до датата на подаване на офертата му.  

Строителните дейности, включени в обхвата на всеки отделен, изпълнен от него 
обект, Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето 
възлагане. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него обекти, Стопанският субект е 
посочил: съответната стойност на отделните, изпълнени от него строително-монтажни 
работи, мястото и периода на изпълнението им, разгърнатата застроена площ на всяка от 
сградите, както и конкретния Възложител на отделните интервенции, реализирани от този 
от Партньорите. 

При направен от нея преглед по същество на всички декларирани от самия 
Икономически оператор факти и обстоятелства, Комисията, ръководейки се от 
минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, едновременно и в Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие в процедурата, констатира че по отношение на втория и третия 
от вписаните в ЕЕДОП обекти, представляващи: (1) многофамилна жилищна сграда с 
административен адрес гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, бл. 11 и (2) многофамилна 
жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, кв. „Тева“, бл. 42, вх. А и Б, не е 
съобразено едно от изискванията, поставени от Възложителя в третото от поясненията, 
следващо т. 5.2. на Раздел III от Указанията за участие, а именно:  

 Не са декларирани никакви данни за конкретния за всеки от обсъжданите 
обекти Констативен акт за установяване на годността за приемането им – обр. 15 
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към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията 
намира за недоказано (към момента), от страна на Икономическия оператор, че същите 
тези обекти могат да се приемат за „изпълнен“, по причина на това, че във визираната по-
горе забележка, следваща текста на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, по 
недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване съответствие с обсъжданото 
минимално изискване за технически и професионални способности, „дейностите 
(строителството) ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по 
реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността 
за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане 
на строежа от Възложителя“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.2. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от 
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, 
което изискване, този от Партньорите, видно не е изпълнил. 

 

Липсата на безспорна доказаност от страна на Икономическия оператор, че 
два от трите, сочени за изпълнени от него обекта, отговарят в максимална степен на 
изискванията на Възложителя, предпоставя и заключението на настоящия помощен 
орган, че спрямо „Растер – юг“ ООД не е налице доказано съответствие с едно от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, оповестено в 
горецитираните части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка и Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие), а именно: през предходните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с 
предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция. 

 
6. В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е 
отбелязало, че притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане 
Сертификати, разполагаемостта с които е поставена като минимални изисквания за 
допустимост, както в текстовете на Раздел VI.3., т. 4. и т. 5 от Обявлението за поръчка, така 
и в т. 5.4. и в т. 5.5. от Раздел III на Указанията за участие в процедурата.  

По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор 
Сертификат - за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015,  
и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена 
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния 
документ, обхвата и срока му на валидност, както и неговия издател. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на всеки от 
обсъжданите Сертификати, обаче се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че включва следните 
дейности: „Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, производство на 
бетонови смеси и бетонови изделия, поддръжка и ремонт на пътища, строително- 
монтажни работи, строителство на водоснабдителни и канализационни мрежи“, докато 
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изискваният за целите на настоящето възлагане предметен обхват на 
притежаваните от Участника Сертификати за прилагане на гореупоменатите 
Стандарти, следва да е: „в областта на сградното строителство“.  

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

„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира 
следното: 

 
1. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“, на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е посочил, че за изпълнение на проектирането, разполага с 
проектантски екип, определен за изпълнение на поръчката, едновременно с което, за всеки 
един от проектантите, включени в състава на този екип, прецизно и с необходимата 
детайлност, е вписал изискуемите данни и информация, относно: притежавано от тях 
образование, придобитата професионална квалификация, допълнителна професионална 
квалификация (притежавана от всяко от лицата пълна проектантска правоспособност и 
съответния номер на вписването им в КАБ/КИИП), правоотношение с „Енерджидизайн“ 
ЕООД, общ и специфичен професионален опит (в приложимите случаи). 

Вписана е и информация, според която, всички тези лица, в качеството им на 
проектанти притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Прави впечатление обаче, че декларираните данни досежно въпросните застраховки, 
относими към отделните проектанти, са представени посредством следния запис, имащ 
напълно идентично съдържание при представяне на професионалната компетентност на 
всички лица, а именно: „Застрахователна полица №19/600/1317/0000672860, добавък №1 и 
№ 2 към нея. Професионална дейност – проектант. Застрахователно покритие – клауза 
„А“ - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ. Срок на валидност: 06.02.2019 г. - 05.02.2020 г. 
Застрахователната сума по застрахователна полица за риска „Професионална 
отговорност“ възлиза на 300 000 лв. – Застрахователно дружество „Армеец“ АД“. 

 

Прави на следващо място впечатление и факта, че в релевантното поле на Част IV, 
Раздел „Б“ на ЕЕДОП, този от Партньорите в Обединението, е посочил, че притежава 
абсолютно същата застрахователна полица, както и всеки един от проектантите 
от екипа му (индивидуализирана е със същите данни – уникален номер, застрахована 
професионална дейност, период на валидност, застрахователно покритие и 
застраховател, цитирани по-горе като относими към отделните проектанти). 

Анализирайки в тяхната съвкупност всички гореустановени факти, Комисията счита, 
че идентичността на информацията не е невъзможна и изключена, но само и единствено в 
хипотеза, че всеки един от посочените проектанти е включен в застраховката на 
„Енерджидизайн“ЕООД, каквато информация в обсъждания ЕЕДОП не е отразена. 

 

Липсата на яснота и възможността за тълкуване на декларираните от този 
от Партньорите данни и информация, предпоставя и невъзможнастта за обективна 
преценка от страна на Комисията дали от негова страна, респ. и от страна на самия 
Участник е изпълнено изискването, одобрено от Възложителя в Раздел III.1.2., т. 2, 
изречение второ от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, 
т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата. 

 

 *********************************************************************** 
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III. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 
Участника – „ЕНЕРДЖИ РАСТЕР - МЛАДОСТ“ ДЗЗД, Комисията констатира 
следните непълноти, пропуски и несъответствия: 

 
1. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата 
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати 
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези, 
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП-ите, представени от двамата 
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 5 и 
т. 6 и в Раздел II, т. 1 на изложението по-горе, предвид което, настоящият помощен орган 
счита за излишно и ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на това, че 
указанията, дадени от него на всеки от горепосочените Икономически оператори в 
Раздел I, т. 5 и т. 6 и в Раздел II, т. 1 по-долу, са еднозначно относими и приложими и 
за Участника, което обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и 
заключенията на Комисията) неприложими и неважими и за него! 

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

Комисията указва на партньора в Обединението – „РАСТЕР - ЮГ“ ООД  данните, 
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а 
именно: 

 
1. Партньорът в Обединението – „Растер – юг“ ЕООД следва да представи нов 

ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като 
с цел коректност и обективност на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че 
номера, под който Обявлението за настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник 
на Европейския съюз е №2019/S 116-283959 от 19.06.2019 г. (ОВЕС, бр. 116 от 19.06.2019 
г.), проследимо по следния начин: 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:283959-2019:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 916863 от 
19.06.2019 г. 

 
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел I, т. 2 от 

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

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

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

 
4. За да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от Възложителя в 

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

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, покриващи 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“ с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка, както и за безспорност при доказване на съответствието си с  
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минималното изискване за технически и професионални способности, одобрено от 
Възложителя като критерий за подбор в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, „Растер-юг“ ЕООД трябва, при вписване на информацията в първото поле 
(т. 1а) на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи и ясно 
посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и 
приемане на посочените като изпълнени от него: обект №2 (многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, бл. 11) и обект №3 
(многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, кв. „Тева“, бл. 
42, вх. А и Б), с които актове е установена годността за приемане на тези от 
обектите (или поне на един от тях!), на изпълнението на които основава 
съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 
1, б. „а“ от ЗОП. 

В хипотеза, че не може да представи така изисканата му информация, 
Икономическият оператор следва да впише в ЕЕДОП достатъчно данни, включително и за 
друг/и, нов/и обект/и, от които по безспорен начин да се установява съответствието му с 
обсъждания критерий за подбор. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Растер – юг“ ООД да представи доказателства от 
които да е видно, че предметния обхват на притежаваните от него Сертификати за: 
1) внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт ISO 
9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на 
околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, съответства на изискванията, утвърдени 
от Възложителя (неоспорени, влезли в сила и задължителни за изпълнение, съобразно 
императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 4 и 
т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. – т. 5.5. от Указанията за 
участие в процедурата и е в областта на сградното строителство. 

Същите тези релевантни данни, следва да бъдат вписани и в относимите 
полета на новопредставяния от Участника ЕЕДОП. 

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

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

 
1. С цел доказване, че както от страна на този от Партньорите, така и на самия 

Участник е изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за 
икономическо и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от 
Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение 
второ от Указанията за участие в процедурата, Комисията указва на „Енерджидизайн“ 
ЕООД да представи нов ЕЕДОП, в относимите полета на който да представи ясни, 
недвусмислени и непредпоставящи тълкуване данни и информация за притежавана от 
всяко едно от лицата, включени в предложения от него проектантски екип валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от Дружеството застрахователна полица, това обстоятелство 
следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в релевантното поле на Част IV, Раздел 
„Б“ на новопредставяния негов ЕЕДОП. 
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Едновременно с така дадените указания, ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, Комисията изисква от този от Партньорите да представи 
заверено/и копие/я на съответна/ни застрахователна/ни полица/и, от която/които да 
е несъмнено видно, че предложените от него проектанти отговарят на одобреното за 
целите на настоящето възлагане минимално изискване, въведено с критерия за 
икономическо и финансово състояние, а именно: да имат валидна (поименна) 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

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

Комисията указва на Участника – „ЕНЕРДЖИ РАСТЕР - МЛАДОСТ“ ДЗЗД данните, 
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а 
именно: 

 
1. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника 
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните 
Партньори в състава му, обсъдени от Комисията в Раздел I, т. 5 и т. 6 и в Раздел II, т. 1 
от констативната част на настоящия Протокол, указанията и изискванията, дадени 
от Комисията на „Растер – юг“ ООД (Раздел I, т. 5 и т. 6 по-горе) и на 
„Енерджидизайн“ ЕООД (Раздел II, т. 1 по-горе), важат напълно еднозначно и за 
Участника – „Енерджи растер - Младост“ ДЗЗД, съответно той трябва да съобрази 
същите, като отрази променените/допълнените/новите данни в представяния от 
него нов ЕЕДОП, като не е необходимо повторно представяне на изисканите от 
Комисията документални доказателства, с които следва да се докаже 
достоверността на отделни декларирани факти и обстоятелства. 

 

 
 
15. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1364 от 

18.07.2019 г., подадена за обособена позиция №4 на настоящата обществена поръчка 

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

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

 

1. В относимото поле на Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, целейки доказване 
съответствие с едно от минималните изисквания за технически и професионални 
способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, идентично обективирано и в 
Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 
(пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка/съответната обособена позиция, за изпълнението на която участва, 
Икономическият оператор е направил позоваване на два, предметно представени обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от визираните от него два договора, в сбит вид този от 
Партньорите е посочил: конкретния обект на строителство; Възложителя по съответния 
договор; изпълнените отделни строително-монтажни работи на всеки от посочените обекти 
(представени крайно пестеливо, с видно ограничаване единствено до изискуемия, 
съобразно настоящата процедура минимум от дейности); съответстващата стойност на 
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отделното изпълнение, както и периода на извършването на всяка от строителните 
интервенции. 

Строителните дейности, включени в обхвата на визираните договори, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации“. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от Икономическия оператор 
факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен, посочен 
от него строителен обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, 
едновременно с което и отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като 
критерии за подбор, Комисията установи, че по отношение на нито един от посочените 
като изпълнени от него два строежа, които отговарят на изведената и цитирана по-горе 
дефиниция за „сходност“, Икономическият оператор не е представил данни за 
съответния за всеки отделен обект Констативен акт за установяване на годността 
за приемането му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа 
от Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията 
намира за недоказано (към момента) от страна на Дружеството, че който и да било 
от отделните обекти, може да се приеме за „изпълнен“ (такъв, който е не само 
завършен, но за него е издаден и съответен акт за установяване годността за 
приемането и ползването му), по причина на това, че в третата забележка, следваща 
текста на визираната по-горе т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, по 
недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване съответствие с обсъжданото 
минимално изискване за технически и професионални способности, „дейностите 
(строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по 
реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността 
за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане 
на строежа от Възложителя“. 

Липсата на посочените данни, индивидуализиращи въпросните документи, 
удостоверяващи факта на предаване на описаните от този от Партньорите обекти 
като годни за ползване, предпоставя съответно и заключението на настоящия 
помощен орган за допуснато от страна на Икономическия оператор неизпълнение и 
на едно от изискванията, одобрено от Възложителя и разписано в друго от 
поясненията към т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие – това, наименовано 
„Доказване“, съобразно което: „при подаването на офертата си, Участникът декларира 
.................... (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности 
(датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване 
на годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и 
приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния 
документ).  

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

качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е отбелязало, че 
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разполага  със Сертификати за внедрени от него система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2015 и разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за 
управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, като е индивидуализирал същите 
посредством конкретните им уникални номера, издател, обхват и срок на валидност. 

Видно именно от декларативно направеното посочване на валидността на всеки 
един от обсъжданите документи, се установява, че същата е била до 22.09.2019 г., който 
времеви момент се явява вече изминал към датата на приключване изготвянето на 
настоящия Протокол. 

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

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

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

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

При направена съпоставка с данните и информацията, съдържащи се в 
заключителната част на разглеждания документ, Комисията констатира, че това е и едно от 
лицата, подписали обсъжданата декларация (ЕЕДОП), представена в офертата на 
Участника. 

Едновременно с горната констатация, настоящият помощен орган установи, че под 
текстовете на обсъждания документ е видна сигнатура, удостоверяваща, че ЕЕДОП е 
подписан електронно (с валиден електронен подпис) и от друго лице – г-н Пламен 
Георгиев Атанасов.  

Данни за качеството на лицето (Пламен Атанасов) по отношение на „Божков-
билд“ ЕООД и друга идентифицираща го информация, в разглеждания текст не се 
съдържат. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с 
разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в ТРРЮЛНЦ поддържан от Агенция по вписванията, 
отразяваща актуалните данни и вписани обстоятелства по партидата на Дружеството, в 
резултат от която установи, че управлението и представителството на „Божков - билд“ 
ЕООД се осъществява действително от г-н Васил Божков, едновременно с което, той е и 
едноличен собственик на капитала.  

Друго лице, включително и г-н Пламен Атанасов (подписал ЕЕДОП в неясно какво 
свое качество) не участва под никаква форма и качество в управлението на Дружеството, 
не притежава представителна власт спрямо „Божков-билд“ ЕООД, респ. не попада в нито 
една от хипотезите на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

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

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

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

III. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 
редовността на ЕЕДОП, представен от „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЧАНГУЛЕВ“ 
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ЕООД, декларирал съгласието си да бъде Подизпълнител на Участника и да му 
предоставя капацитет и ресурси, Комисията констатира следното: 

 
1. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Подизпълнителят е вписал данни и информация, касаещи професионалната компетентност 
(със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на лицата, 
предлагани от него (като предоставян на Участника ресурс) за експерти от квалифицирания 
проектантски екип, определен за изпълнение на дейностите по работно проектиране и 
осъществяване на авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ – арх. Владимир Чангулев; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Митка Димитрова; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Лариса Кълнъкова; 

- проектант по част „ВиК“ – инж. Стефка Златева и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Иванка Кралева, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 

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

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

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП е вписана информация за притежавания от всеки проектант „богат професионален 
(специфичен) опит в областта на проектирането“, като в допълнение са изброени по два 
и повече инвестиционни проекта, за които се сочи, че при изготвянето им, съответният 
експерт е участвал, съобразно притежаваната от него експертиза. 

 

При направен от страна на настоящия помощен орган експертен анализ на 
данните и информацията, декларативно представени от Икономическия оператор и 
касаещи претендирания специфичен професионален опит на всеки един от 
посочените по-горе експерти, беше установена липса на каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на посочените инвестиционни проекти, 
при изготвянето на различни части от които за участвали обсъжданите експерти. 

 
2. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от Подизпълнителя 

за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор и 
формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, в разгледаното и в 
предходната точка поле на Част IV, раздел „В“ на представения негов ЕЕДОП не е вписана 
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релевантна информация, досежно това каква е валидността на сочената като 
притежавана от всеки от тях поименна застраховка „Професионална отговорност“ 
по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, който пропуск препятства възможността на 
Комисията за обективно вярна и безпристрастна преценка съответстват ли както 
предложените проектанти, така и самия Участник („Консорциум Техноком“ ДЗЗД) 
на условието за допустимост, поставено от Възложителя по напълно идентичен 
начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за 
поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за 
участие в процедурата. 

 
3. В обсъдената и в предходните две точки част от ЕЕДОП, относима за доказване на 

изискуемите от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие технически и 
професионални способности, въведени като критерий за подбор в настоящата процедура, а 
именно: Част IV, Раздел „В“, като седма подред е посочена експертната позиция на 
„проектант по част „План за безопасност и здраве“. 

В продължение на така направеното символично „заглавие“ на експертната 
позицията, единствената персонификация на лицето, предложено за следващите от 
тази експертна позиция функции и отговорности, е следната: „инж. Гайтана“, без 
каквато и да е друга, индивидуализираща експерта информация за нейните бащино и 
фамилно имена. 

 
4. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция 

на проектант по част „Пожарна безопасност” е предложен инж. Евтим Димитров 
Евтимов, по отношение на когото в същата тази Част IV, Раздел „В“ на обсъждания 
ЕЕДОП е посочено, че притежава Удостоверение за придобита пълна проектантска 
правоспособност по ЗКАИИП, с рег. №41929, включен в регистъра на КИИП за лицата с 
пълна проектантска правоспособност, „част Противопожарна техника и безопасност“. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра липсва лице, регистрирано с уникален номер 41929. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложения от Подизпълнителя експерт - инж. 
Евтимов е вписан в КИИП под №41277 и то не по част „Противопожарна техника и 
безопасност“, а в секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника“. 

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

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

 
1. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата 
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати 
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези, 
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП, представен от един от двамата 
Партньори в състава му и в този на ползвания от него Подизпълнител, подробно, 
задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 2 и в Раздел III, т. 1, т. 2, т 3 и т. 4 на 
изложението по-горе, предвид което, настоящият помощен орган счита за излишно и 
ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от 
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него на всеки от горепосочените Икономически оператори в Раздел I, т. 2 и в Раздел 
III, т. 1, т. 2, т 3 и т. 4 по-долу, са еднозначно относими и приложими и за 
Участника, което обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и заключенията 
на Комисията) неприложими и неважими и за него! 

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

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

 
1. За да е налице яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него 

данни досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, 
считано от датата на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя 
дефиниция за „сходност“ с тези, предмет на настоящата обществена поръчка, както и за 
безспорност при доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и 
професионални способности, този от Партньорите трябва, при вписване на 
информацията в приложимото първо поле на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи и ясно посочване на конкретния 
Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с който е установена годността за 
приемане на всеки един строеж (минимум два), вписан от Икономическия оператор 
във въпросното поле, на изпълнението на който основава съответствието си с 
конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 

2. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 
ал. 5 от ЗОП, считайки същото за необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата, Комисията указва на „Монолитно строителство“ ЕООД да представи 
доказателства от които да е видно, че валидността на притежаваните от него 
Сертификати за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015 и за разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за 
управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2015 е удължена, или е в процес на 
подновяване (извършва се процедура на ре-сертификационен одит). 

Едновременно, всички тези данни, доказващи съответствието му с 
обсъжданите минимални изисквания, трябва да бъдат вписани в двете 
последователни полета на Част IV, Раздел „Г“ на новия му ЕЕДОП. 

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

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

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

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

 
*********************************************************************** 
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III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на посочения от 
Участника подизпълнител „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЧАНГУЛЕВ“ ЕООД 
документите, данните и информацията, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД следва 
да представи за всеки един от предложените от него експерти от проектантския 
екип, определен за изпълнение на работното проектиране и осъществяването на 
авторския надзор по обособена позиция №4, безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от 
всяко отделно лице специфичен опит при осъществяването на съответните 
дейности, съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен, а 
именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ – арх. Владимир Чангулев - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Митка Димитрова - 
професионален опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването 
на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Лариса Кълнъкова - професионален 
опит като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Стефка Златева - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Иванка Кралева - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

За целта, при представянето на данните и информацията, касаещи 
изготвените от всеки отделен експерт проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, следва ясно и недвусмислено да се посочи и 
фазата, в която е изработен, предаден и приет всеки отделен проект - техническа или 
работна. 

 
2. С цел доказване, че от страна както на Подизпълнителя – „Архитектурно студио 

Чангулев“ ЕООД, така и на самия Участник – „Консорциум Техноком“ ДЗЗД е изпълнено 
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минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и 
финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за 
участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов 
ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни и информация за срока на 
валидност на персоналната застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения 
от него проектантски екип. 

Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията 
указва на Подизпълнителя да представи заверени копия на всяка съответна 
застрахователна полица, от които да е несъмнено видно, че предложените от него 
проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, многократно цитирано по-горе. 

 
3. За да бъдат осигурени всички необходими предпоставки, на основание на които 

Комисията да приеме наличието на пълно съответствие на Подизпълнителя, респ. и на 
самия Участник с минималните изисквания, разписани от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане както в Раздел III.1.3., т. 3.1.6., б. „а“, така и в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. 
„а“ от Указанията за участие в процедурата, включително и на дадените от него разяснения 
и указания, оповестени в първата точка на пояснението след т. 5.3. в същия Раздел III от 
Указанията за участие, наименовани „Доказване“, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор трябва в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ ясно да 
индивидуализира с неговите три имена, лицето, определено и предлагано за 
експертната позиция на проектант по част „План за безопасност и здраве“. 

 
4. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „Пожарна 
безопасност“ – инж. Евтим Евтимов, едновременно с което и за да е налице пълно 
съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. 
„б“ от Указанията за участие в процедурата, Подизпълнителят следва да впише в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, действителния 
уникален номер, под който инж. Евтимов е вписан в поддържания от КИИП регистър 
на лицата с пълна проектантска правоспособност, а именно: №41277. Едновременно, 
следва да се съобрази и факта, че експертът е вписан в професионална секция „ЕАСТ“, 
а не по „част Противопожарна техника и безопасност“. 

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

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

 
1. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника 
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати от един от 
Партньорите в състава му и от ползвания от него Подизпълнител, обсъдени от 
Комисията в Раздел I, т. 2 и в Раздел III, т. 1, т. 2, т 3 и т. 4 от констативната част на 
настоящия Протокол, указанията и изискванията, дадени от Комисията на 
„Монолитно строителство“ ЕООД (Раздел I, т. 2 по-горе) и на Подизпълнителя 
„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД (Раздел III, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 по-горе), 
важат напълно еднозначно и за Участника – „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, 
съответно той трябва да съобрази същите, като отрази 
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променените/допълнените/новите данни в представяния от него нов ЕЕДОП, като не 
е необходимо повторно представяне на изисканите от Комисията документални 
доказателства, с които следва да се докаже достоверността на отделни декларирани 
факти и обстоятелства. 

 

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

подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №6 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  
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С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

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

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

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация 
(вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен 
регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за изпълнение на 
строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №6), Участникът, в първото поле (т. 
1) в Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на Централния 
професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за изпълнение 
на обекти от първа група, строежи от първа до пета категория по смисъла на 
ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 020220. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка 
на данните и информацията, публично оповестени в поддържания от Камарата на 
строителите Централен професионален регистър на строителя, в резултат от която установи 
следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1057 от 14.09.2017 г., „БГ Ленд 
Ко“ АД, действително е вписано в ЦПРС за изпълнение на обекти от първа група, 
строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от първа до пета категория. 

За удостоверяване верността на горевизираните обстоятелства обаче, на строителя е 
издадено Удостоверение с № I - TV 020697. 

 
4. Отново, с цел доказване съответствие с друго от минималните изисквания (но за 

технически и професионални способности) – това, одобрено от Възложителя като критерий 
за подбор в Раздел III.1.3., т. 2. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. 
от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) години, 
считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 (две) строителни 
дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена 
поръчка/съответната обособена позиция, в полето на т. 1а) в Раздел „В“ от Част IV на 
ЕЕДОП, Участникът е направил позоваване на два конкретно индивидуализирани обекта, 
сочени като изпълнени от него в референтния за настоящата процедура период. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него строежи, в нагледен вид, Участникът 
е посочил: наименованието на обекта на строителство; Възложителя по съответния договор; 
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изпълнените от „БГ Ленд Ко“ АД отделни строително-монтажни работи и съответстващата 
им стойност, периода на конкретното изпълнение, констативния акт, с който е приет всеки 
отделен от обектите, както и Удостоверението, с което конкретния строеж е въведен в 
експлоатация. 

Строителните дейности, изброени от него за всеки конкретен обект, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации. 

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

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

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

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

 

4.1. В обхвата на първото, декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №6 строителство, се сочи, че са осъществени следните 
дейности: „Подобряване на енергийната ефективност на сграда на „РУ-Петрич“ към ОД 
на МВР Благоевград и РС „ПБЗН“ - Петрич, обновяване на административна 
инфраструктура и прилежащо пространство“.  

С оглед посочения вид на строежа, в който са изпълнявани изброените строителни 
интервенции, Комисията намира, че така индивидуализирания обект на строителство 
– Районно управление и Районна служба „ПБЗН“, не може да бъде квалифициран като 
„сходен“ с предмета на обособена позиция №6, съобразно разписаната от 
Възложителя и цитирана по-горе дефиниция за сходност, предвид обстоятелството, 
че сградата, в която се помещават администрациите на Районното управление на 
полицията и Районната служба на пожарната, по вид е обект на социалната 
инфраструктура по смисъла на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, имащ предназначение за 
обслужване на населението, а не е жилищна сграда. 
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7.2. Посоченият под №2 строителен обект е аналогичен като вид на този, описан 
в предходната точка, с оглед което Комисията квалифицира и него като несъответстващ 
(несходен) с предмета на настоящата обществена поръчка в частта ѝ по обособена 
позиция №6, по причина на това, че по вид не е жилищна сграда, а обект на 
социалната инфраструктура, част от системата за обслужване на населението в 
администрацията на държавната и местната власт (съобразно нормативно 
въведеното определение в § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ).  

Обективна предпоставка за така направеното от него заключение, настоящият 
помощен орган намира в декларираните от Участника данни, че предметът на изпълнените 
от него строителни интервенции от обхвата на договор №2 включва: „Изпълнение на 
инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР по проект „Обновяване, саниране, 
ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и 
Областна администрация“. 

 

Видно от дословно цитираната информация, разписана от Икономическия оператор 
в относимото за това поле на неговия ЕЕДОП, изпълнените от Дружеството дейности са на 
обект, който отново не попада в предметния обхват, определен от Възложителя като 
„сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №6, която „сходност“, както 
вече бе посочено и по-горе е ясно и еднозначно дефинирана като пояснение към 
минималното изискване, поставено по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 2 
от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие и се 
изразява в следното: „изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж 
на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации. 

 

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

Следва да се посочи, също така, че в хода на процедурата, давайки по реда и при 
условията на чл. 33, ал. 2 от ЗОП  разяснения по условията на Документацията за участие, в 
отговор №2 на Разяснение №РМЛ17-ПП10-1-[318]27.02.2015 от 03.07.2019 г., 
Възложителят, позовавайки се на цитираната по-горе дефинитивна определеност на 
понятието „жилищна сграда“, разписана в текста на §5, т. 29 от ДР на ЗУТ, е пояснил 
следното: „Спазвайки изискванията и определенията на цитираната приложима и 
относима нормативна уредба, за релевантна и допустима за целите на настоящата 
процедура ще се приема всяка изпълнена от Участник сграда, която отговаря на 
цитираната дефиниция, разписана в Закона за устройство на територията“. 

 
5. Като част от направеното от Участника представяне на професионалната 

компетентност на лицата, определени от него за експерти от квалифицирания проектантски 
екип, предлаган за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на 
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авторски надзор в полето на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП, е вписана и детайлна 
информация за притежавана от всеки един от проектантите персонална застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

При извършения от нея прочит и анализ на така предоставената ѝ от Икономическия 
оператор подробна и детайлна информация, Комисията констатира, че посочената като 
притежавана от лицето, определено за проектант по част „Енергийна ефективност“ – 
инж. Иван Димчев застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална 
отговорност“ е изтекла на 19.07.2019 г.  

От така посочената крайна дата, до която е важала персоналната застраховка 
на индивидуализирания по-горе експерт, за Комисията е ясно, че същата е била в 
последния ден от валидността си към датата на подаване на офертата, но към датата 
на приключване изготвянето на настоящия Протокол, посоченият документ не създава 
валидно застрахователно правоотношение. 

 

6. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция 
на проектант по част „Пожарна безопасност” е предложен инж. Евтим Димитров 
Евтимов, по отношение на когото в същата тази Част IV, Раздел „В“ на обсъждания 
ЕЕДОП е посочено, че притежава Удостоверение за придобита пълна проектантска 
правоспособност по ЗКАИИП, с рег. №41929, включен в регистъра на КИИП за лицата с 
пълна проектантска правоспособност, „части Пожарна безопасност – техническа 
записка и графични материали, схеми и ситуационни планове“. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра липсва лице, регистрирано с уникален номер 41929. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложения от Участника експерт - инж. 
Евтимов е вписан в КИИП под №41277 и то не по части „Пожарна безопасност – 
техническа записка и графични материали, схеми и ситуационни планове“, а в секция 
„Електротехника, автоматика и съобщителна техника“. 

 
7. В обсъденото и в предходната точка поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 

разглеждания ЕЕДОП, Икономическият оператор е представил релевантна информация за 
професионалната квалификация (основна и допълнителна) и за общия и специфичен опит 
на всяко едно от лицата, определени от него за членове на инженерно-техническия състав, 
предлаган за ръководен при изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане по 
обособена позиция №6, за която е подадена офертата на Дружеството. 

При извършените от нея подробен преглед и анализ на предоставената ѝ 
информация, Комисията установи, че по отношение на всяко едно от лицата, 
определени от Участника за: 

- „Технически ръководител“ – Сергей Александров; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Виктория Янкова 
и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Мария Колева, 

 в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, 
не са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставените за целите на възлагането минимални 
изисквания за придобит специфичен опит при осъществяването на съответните, 
съобразно конкретната му експертна позиция дейности при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
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изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
условията за които са утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с 
Обявлението (Раздел VI.3., т. 3.2.1., б. „б“; т. 3.2.2., б. „б“ и т. 3.2.3., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.2.1., б. „б“; т. 5.3.2.2., б. „б“ и т. 5.3.2.3., б. 
„б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и задължителни за 
спазване. 

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

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

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, е извършено следното, 
абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Опит като ……. при изпълнение на два обекта: 

Обект 1: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР по 
проект „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 
на сграда на Община Перник и Областна администрация“, по договор № BG16RFOP001-
1.018-0005-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-
2020.  

Обект 2: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Перник на 
„Многофамилна жилищна сграда - бл.10, с административен адрес гр. Перник, кв. 
„Проучване“. 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания 
специфичен професионален опит на всеки един от предлаганите от него експерти,  е 
недвусмислено видно, че само една от посочените сгради по предназначението си е 
„жилищна“, предвид на това, че първият от обектите – административната сграда 
на Община Перник и Областната администрация, като вид обект на сградното 
строителство е такъв на социалната инфраструктура – сграда, публична 
собственост, формираща система за обслужване на населението в администрацията 
на държавната и местната власт, със смисъла на понятието, дефиниран в § 5, т. 75 
от ДР на ЗУТ (правейки същия този обект неотносим и несъответен за доказване 
обсъждания специфичен опит на експертите), несъмнена по отношение на 
Комисията е липсата на доказано за всеки отделен експерт съответствие с 
условието придобития от него изискуем специфичен опит да е на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта, покриващи кумулативните условия, разписани от Възложителя в 
посочените по-горе части от Документацията по процедурата, които обекти преди 
всичко следва да са жилищни сгради. 

 

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

 
1. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 1 от 

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

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

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

 
3. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на „БГ Ленд Ко“ АД с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано в Раздел 
III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 от Указанията  за участие в 
процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на представяния от него нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор следва да направи ясна индивидуализация на реално 
притежаваното от него Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС, а именно: 
с № I - TV 020697. 

 
4. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че нито един от обектите, описани в списъка, съдържащ се в Част IV, Раздел 
„В“, т. 1а) от разглеждания ЕЕДОП и сочени за изпълнени от Участника а именно: (1) 
„Подобряване на енергийната ефективност на сграда на „РУ-Петрич“ към ОД на МВР 
Благоевград и РС „ПБЗН“ - Петрич, обновяване на административна инфраструктура и 
прилежащо пространство“ и (2) „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски 
надзор и СМР по проект „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“, не са с 
предмет на възлагане, който може да бъде определен като „сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №6, в хипотеза, че 
Участникът не споделя и не е съгласен с този извод на Комисията, съответно, 
поддържа и твърди действително наличие на съответствие на офертата му с 
утвърдения критерий за подбор, допълнително следва да представи безспорни 
доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че 
изпълнените от него строителни интервенции обхващат именно: изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, включващи кумулативно следните 
дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на 
покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна 
или монтаж на сградни инсталации. 

 

*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 
СМР/СРР не са на жилищни сгради, Участникът трябва да посочи други обекти, 
които попадат в изискуемия обхват на цитираната дефиниция за „сходност“, както 
и да представи в пълен обем включените в нея изисквания, разписани в цитираните 
части от Обявлението и Указанията за участие. 
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Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му по-горе, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „БГ Ленд Ко“ АД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, 
които следва да са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване, и то не на какви да е, а на точно определен 
вид обекти -  жилищни сгради, включващи (всеки съответен от обектите) 
кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) 
монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Участника да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от предложения от него 
проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Иван Димчев персонална 
задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ е  
удължена, или че лицето е сключило нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания от Участника нов ЕЕДОП. 

 
6. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „Пожарна 
безопасност“ – инж. Евтим Евтимов, едновременно с което и за да е налице пълно 
съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. 
„б“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да впише в релевантното 
поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, действителния уникален номер, 
под който инж. Евтимов е вписан в поддържания от КИИП регистър на лицата с 
пълна проектантска правоспособност, а именно: №41277. Едновременно, следва да се 
съобрази и факта, че експертът е вписан в професионална секция „ЕАСТ“, а не по 
„части „Пожарна безопасност – техническа записка и графични материали, схеми и 
ситуационни планове“. 

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

в Раздел VI.3., т. 3.2.1., б. „б“; т. 3.2.2., б. „б“ и т. 3.2.3., б. „б“от Обявлението за 
поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.2.1., б. „б“; т. 5.3.2.2., б. 
„б“ и т. 5.3.2.3., б. „б“от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да 
представи за всеки един от предложените от него експерти от инженерно-
техническия му състав, определен за изпълнение на строителството по обособена 
позиция №6, безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит 
при осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложен, а именно: 

- „Технически ръководител“ – Сергей Александров - опит като технически 
ръководител на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Виктория Янкова 
- опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Мария Колева 
- опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение 



204 
 
 

на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

При представянето на изискуемата информация в новия си ЕЕДОП, 
Участникът следва да отчете и изложените по-горе аргументи на Комисията, че 
административните сгради, бидейки обекти на социалната инфраструктура,  
формиращи система за обслужване на населението в администрацията на 
държавната и местната власт, не са съответни, по причина на това, че ясно 
поставеното от Възложителя изискване е придобитият от всеки отделен експерт 
специфичен опит да е при изпълнението на жилищни сгради. 

 

 
 
17. „ТИМБИЛД“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1366 от 18.07.2019 г., 

подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2 на 
обществената поръчка 

 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Участникът е декларирал в относимото поле на Раздел „Б“ от Част 
IV на разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална отговорност“ по 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството си на строител. 

Конкретно посочени са както номера на издадената му застрахователна полица, 
застрахователната институция, издала въпросния документ, така и стойността на 
застрахователната сума, до размера на която е застрахована професионалната му 
отговорност.  

Видно обаче от декларирания период на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника в посоченото негово качество на строител, а именно: от 
07.07.2018 г. до 06.07.2019 г., същата е била невалидна (не е създавала валидно 
застрахователно правоотношение) към датата на подаване на офертата на 
Дружеството за участие в настоящата процедура - 18.07.2019 г. 

 
2. В представения в първото поле на Част IV, Раздел „В“, списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 

от ЗОП, съдържащ посочване на изпълнени от „Тимбилд“ ЕООД  строителни дейности с 
предмет, твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане по обособена позиция №2 
от обхвата на настоящата обществена поръчка, е направено общо и максимално пестеливо 
откъм детайлна информация представяне на два строителни обекта. 

При направен преглед по същество на представените в обсъжданото поле на ЕЕДОП 
данни и информация, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания, поставени от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за поръчка, 
съответно разписани и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, 
констатира, че в стремежа си към пестене на информация, по отношение на нито един от 
посочените като изпълнени от него два строежа, Икономическият оператор не е 
представил данни за съответния, съставен за всеки отделен обект Констативен акт 
за установяване на годността за приемането му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството или друг документ за 
предаване и приемане на строежа от Възложителя, поради която неточност в 
предоставената ѝ информация, Комисията намира за недоказано (към момента) от 
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страна на Дружеството, че който и да било от отделните обекти може да се приеме 
за „изпълнен“ (такъв, който е не само завършен, но за него е издаден и съответен акт 
за установяване годността за приемането и ползването му), по причина на това, че в 
третата забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.2. в Раздел III от 
Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване 
съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и професионални 
способности, „дейностите (строителството) ще се считат за „изпълнени”, когато за 
завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за 
предаване и приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора“. 

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

 
3. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Участникът е вписал данни и информация, касаещи професионалната компетентност (със 
смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на лицата, 
предоставяни му за експерти от квалифицирания проектантски екип, като ресурс на 
деклариралия, че ще изпълнява дейностите по проектиране и авторски надзор 
Подизпълнител. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ – арх. Владимир Чангулев; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Митка Димитрова; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Лариса Кълнъкова; 

- проектант по част „ВиК“ – инж. Стефка Златева и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Иванка Кралева, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 
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С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 
Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от Участника, а именно: 

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП е вписана информация за притежавания от всеки проектант „богат професионален 
(специфичен) опит в областта на проектирането“, като в допълнение са изброени по 
няколко инвестиционни проекта, за които се сочи, че при изготвянето им, съответният 
експерт е участвал, съобразно притежаваната от него експертиза. 

 

При направен от страна на настоящия помощен орган експертен анализ на 
данните и информацията, декларативно представени от Икономическия оператор и 
касаещи претендирания специфичен професионален опит на всеки един от 
посочените по-горе експерти, беше установена липса на каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на посочените инвестиционни проекти, 
при изготвянето на различни части от които за участвали обсъжданите експерти. 

 
4. По отношение на нито един от деветте експерти, определени за изпълнение на 

дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор и формиращи 
предложения от Участника квалифициран проектантски екип, в разгледаното и в 
предходната точка поле на Част IV, раздел „В“ на представения негов ЕЕДОП не е вписана 
релевантна информация, досежно това каква е валидността на сочената като 
притежавана от всеки от тях поименна застраховка „Професионална отговорност“ 
по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, който пропуск препятства възможността на 
Комисията за обективно вярна и безпристрастна преценка съответстват ли както 
предложените проектанти, така и самия Участник на условието за допустимост, 
поставено от Възложителя по напълно идентичен начин както в текста на Раздел 
III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел 
III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в процедурата. 

 
5. В обсъдената и в предходните две точки част от ЕЕДОП, относима за доказване на 

изискуемите от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие технически и 
професионални способности, въведени като критерий за подбор в настоящата процедура, а 
именно: Част IV, Раздел „В“, като седма подред е посочена експертната позиция на 
„проектант по част „План за безопасност и здраве“. 

В продължение на така направеното символично „заглавие“ на експертната 
позицията, единствената персонификация на лицето, предложено за следващите от 
тази експертна позиция функции и отговорности, е следната: „инж. Гайтана“, без 
каквато и да е друга, индивидуализираща експерта информация за нейните бащино и 
фамилно имена. 

 
6. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция 

на проектант по част „Пожарна безопасност”, Икономическият оператор е определил 
инж. Евтим Димитров Евтимов, по отношение на когото в същата тази Част IV, Раздел 
„В“ на обсъждания ЕЕДОП е посочено, че притежава Удостоверение за придобита пълна 
проектантска правоспособност по ЗКАИИП, с рег. №41929, включен в регистъра на КИИП 
за лицата с пълна проектантска правоспособност, „част Противопожарна техника и 
безопасност“. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
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(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра липсва лице, регистрирано с уникален номер 41929. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложения от Участника експерт - инж. 
Евтимов е вписан в КИИП под №41277 и то не по „Противопожарна техника и 
безопасност“, а в секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника“. 

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

качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е отбелязало, че 
разполага  със Сертификати за внедрени от него система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2015 и разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за 
управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, като е индивидуализирал същите 
посредством конкретните им уникални номера, издател, обхват и срок на валидност. 

Видно именно от декларативно направеното посочване на валидността на всеки 
един от обсъжданите документи, се установява, че същата е била до 06.09.2019 г., който 
времеви момент се явява вече изминал към датата на приключване изготвянето на 
настоящия Протокол. 

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

II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 
редовността на ЕЕДОП, представен от „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЧАНГУЛЕВ“ 
ЕООД, декларирал съгласието си да бъде Подизпълнител на Участника и да му 
предоставя капацитет и ресурси, Комисията констатира следното: 

 
1. В релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Подизпълнителят е вписал данни и информация, касаещи професионалната компетентност 
на лицата, предлагани от него (като предоставян на Участника ресурс) за експерти от 
квалифицирания проектантски екип, определен за изпълнение на дейностите по работно 
проектиране и осъществяване на авторски надзор. 

При извършения от нея подробен анализ, с вникване в детайлите на предоставената 
информация, Комисията констатира, както и в установеното по-горе при прегледа на 
ЕЕДОП, представен от Участника, че по отношение на лицата, определени за: 

- проектант по част „Архитектурна“ – арх. Владимир Чангулев; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Митка Димитрова; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Лариса Кълнъкова; 

- проектант по част „ВиК“ – инж. Стефка Златева и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Иванка Кралева, 

в разглежданото поле и на представения от Подизпълнителя ЕЕДОП, не са 
вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че всяко 
от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната експертна позиция, за която са предложени 
отделните експерти, дейности по разработване на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, условията за които са утвърдени от Възложителя, публично 
оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. 
„б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. 
„б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са 
оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и задължителни за спазване. 
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С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 
Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД, а 
именно: 

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП е вписана информация за притежавания от всеки проектант „богат професионален 
(специфичен) опит в областта на проектирането“, като в допълнение са изброени по 
няколко инвестиционни проекта, за които се сочи, че при изготвянето им, съответният 
експерт е участвал, съобразно притежаваната от него експертиза. 

 

При направен от страна на настоящия помощен орган експертен анализ на 
данните и информацията, декларативно представени от Икономическия оператор и 
касаещи претендирания специфичен професионален опит на всеки един от 
посочените по-горе експерти, беше установена липса на каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на посочените инвестиционни проекти, 
при изготвянето на различни части от които за участвали обсъжданите експерти. 

 
2. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от Подизпълнителя 

за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор и 
формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, в разгледаното и в 
предходната точка поле на Част IV, раздел „В“ на представения негов ЕЕДОП не е вписана 
релевантна информация, досежно това каква е валидността на сочената като 
притежавана от всеки от тях поименна застраховка „Професионална отговорност“ 
по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, който пропуск препятства възможността на 
Комисията за обективно вярна и безпристрастна преценка съответстват ли както 
предложените проектанти, така и самия Участник („Тимбилд“ ЕООД) на условието 
за допустимост, поставено от Възложителя по напълно идентичен начин както в 
текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в 
процедурата. 

 
3. В обсъдената и в предходните две точки част от ЕЕДОП, относима за доказване на 

изискуемите от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие технически и 
професионални способности, въведени като критерий за подбор в настоящата процедура, а 
именно: Част IV, Раздел „В“, като седма подред е посочена експертната позиция на 
„проектант по част „План за безопасност и здраве“. 

В продължение на така направеното символично „заглавие“ на експертната 
позицията, единствената персонификация на лицето, предложено за следващите от 
тази експертна позиция функции и отговорности, е следната: „инж. Гайтана“, без 
каквато и да е друга, индивидуализираща експерта информация за нейните бащино и 
фамилно имена. 

 
4. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция 

на Проектант по част „Пожарна безопасност” е предложен инж. Евтим Димитров 
Евтимов, по отношение на когото в същата тази Част IV, Раздел „В“ на обсъждания 
ЕЕДОП е посочено, че притежава Удостоверение за придобита пълна проектантска 
правоспособност по ЗКАИИП, с рег. №41929, включен в регистъра на КИИП за лицата с 
пълна проектантска правоспособност, „част Противопожарна техника и безопасност“. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
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пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра липсва лице, регистрирано с уникален номер 41929. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложения от Подизпълнителя експерт - инж. 
Евтимов е вписан в КИИП под №41277 и то не по „Противопожарна техника и 
безопасност“, а в секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника“. 

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

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

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Участника да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от него задължителна 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му 
на строител, е удължена, или че е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да  впише в 
относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на 
застрахователната си полица 

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

досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, считано от 
датата на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя дефиниция за 
„сходност“ с тези, предмет на настоящата обществена поръчка, както и за безспорност при 
доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални 
способности, Участникът трябва, при вписване на информацията в първото поле на 
Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи и ясно посочване 
на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и приемане 
на съответния обект, с който е установена годността за приемане на всеки отделен 
от вписаните от него във въпросното поле строежи (минимум два), на изпълнението 
на които основава съответствието си с конкретно обсъжданото минимално 
изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи за всеки един 
от предложените от него експерти от проектантския екип, определен за изпълнение 
на работното проектиране и осъществяването на авторския надзор по обособена 
позиция №2, безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит 
при осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ – арх. Владимир Чангулев - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 
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(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Митка Димитрова - 
професионален опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването 
на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Лариса Кълнъкова - професионален 
опит като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Стефка Златева - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Иванка Кралева - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

За целта, при представянето на данните и информацията, касаещи 
изготвените от всеки отделен експерт проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, следва ясно и недвусмислено да се посочи и 
фазата, в която е изработен, предаден и приет всеки отделен проект - техническа или 
работна. 

 
4. С цел доказване, че от страна на Участника е изпълнено минималното изискване, 

одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено 
както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, „Тимбилд“ 
ЕООД следва да представи данни и информация за срока на валидност на 
персоналната застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 
от ЗУТ, притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от него 
проектантски екип. 

Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията 
указва на Участника да представи заверени копия на всяка съответна застрахователна 
полица, от които да е несъмнено видно, че предложените от него проектанти 
отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално изискване, 
многократно цитирано по-горе. 

 
5. За да бъдат осигурени всички необходими предпоставки, на основание на които 

Комисията да приеме наличието на пълно съответствие на този Участник с минималните 
изисквания, разписани от Възложителя за целите на настоящето възлагане както в Раздел 
III.1.3., т. 3.1.6., б. „а“, така и в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. „а“ от Указанията за участие в 
процедурата, включително и на дадените от него разяснения и указания, оповестени в 
първата точка на пояснението след т. 5.3. в същия Раздел III от Указанията за участие, 
наименовани „Доказване“, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор трябва в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ ясно да индивидуализира с 
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неговите три имена, лицето, определено и предлагано за експертната позиция на 
проектант по част „План за безопасност и здраве“. 

 
6. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „Пожарна 
безопасност“ – инж. Евтим Евтимов, едновременно с което и за да е налице пълно 
съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. 
„б“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да впише в релевантното 
поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, действителния уникален номер, 
под който инж. Евтимов е вписан в поддържания от КИИП регистър на лицата с 
пълна проектантска правоспособност, а именно: №41277. Едновременно, следва да се 
съобрази и факта, че експертът е вписан в професионална секция „ЕАСТ“, а не по 
„част Противопожарна техника и безопасност“. 

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

ал. 5 от ЗОП, считайки същото за необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата, Комисията указва на „Тимбилд“ ЕООД да представи доказателства от 
които да е видно, че валидността на притежаваните от него Сертификати за 
внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 и за 
разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна 
среда по Стандарт ISO 14001:2015 е удължена, или е в процес на подновяване 
(извършва се процедура на ре-сертификационен одит). 

Едновременно, всички тези данни, доказващи съответствието му с 
обсъжданите минимални изисквания, трябва да бъдат вписани в двете 
последователни полета на Част IV, Раздел „Г“ на новия му ЕЕДОП. 

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

II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на посочения от 
Участника подизпълнител „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЧАНГУЛЕВ“ ЕООД 
документите, данните и информацията, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД следва 
да представи за всеки един от предложените от него (като предоставян на Участника 
ресурс) експерти от проектантския екип, определен за изпълнение на работното 
проектиране и осъществяването на авторския надзор по обособена позиция №2, 
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен опит при 
осъществяването на съответните дейности, съобразно конкретната експертна 
позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ – арх. Владимир Чангулев - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Митка Димитрова - 
професионален опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването 
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на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Лариса Кълнъкова - професионален 
опит като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Стефка Златева - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Иванка Кралева - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

За целта, при представянето на данните и информацията, касаещи 
изготвените от всеки отделен експерт проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, следва ясно и недвусмислено да се посочи и 
фазата, в която е изработен, предаден и приет всеки отделен проект - техническа или 
работна. 

 
2. С цел доказване, че от страна както на Подизпълнителя – „Архитектурно студио 

Чангулев“ ЕООД, така и на самия Участник – „Тимбилд“ ЕООД е изпълнено минималното 
изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и 
оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, 
така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за срока на валидност на 
персоналната застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 
от ЗУТ, притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от него 
проектантски екип. 

 
3. За да бъдат осигурени всички необходими предпоставки, на основание на които 

Комисията да приеме наличието на пълно съответствие на Подизпълнителя, респ. и на 
самия Участник с минималните изисквания, разписани от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане както в Раздел III.1.3., т. 3.1.6., б. „а“, така и в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. 
„а“ от Указанията за участие в процедурата, включително и на дадените от него разяснения 
и указания, оповестени в първата точка на пояснението след т. 5.3. в същия Раздел III от 
Указанията за участие, наименовани „Доказване“, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор трябва в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ ясно да 
индивидуализира с неговите три имена, лицето, определено и предлагано за 
експертната позиция на проектант по част „План за безопасност и здраве“. 

 
4. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „Пожарна 
безопасност“ – инж. Евтим Евтимов, едновременно с което и за да е налице пълно 
съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. 
„б“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да впише в релевантното 



213 
 
 

поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, действителния уникален номер, 
под който инж. Евтимов е вписан в поддържания от КИИП регистър на лицата с 
пълна проектантска правоспособност, а именно: №41277. Едновременно, следва да се 
съобрази и факта, че експертът е вписан в професионална секция „ЕАСТ“, а не по 
„част Противопожарна техника и безопасност“. 

 

 
 
18. „КРАССТРОЙ“ ООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1367 от 18.07.2019 г., 

депозирана за участие по обособена позиция №7 на обществената поръчка 
 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. В полето на Част II, Раздел „Г“ на представения от Участника ЕЕДОП е направено 

посочване, че ще превъзложи изпълнението на дейностите по изготвяне на работния проект 
и за осъществяване на авторския надзор на Подизпълнител, в лицето на „Архитектурно 
студио Чангулев“ ЕООД. 

В приложение е представен ЕЕДОП, попълнен за „Архитектурно студио Чангулев“ 
ЕООД и подписан от представляващото го лице. 

Липсва обаче каквото/каквито и да е друго/и доказателство/а, от което/които 
да е видно поемане от страна на сочения Подизпълнител на съответно определените 
му задължения, който пропуск по същество представлява както неизпълнение на чл. 
66, ал. 1, изр. второ от ЗОП, така и несъобразяване с изискването, поставено от 
Възложителя в Раздел III, т. 1.2., абзац трети от Указанията за участие, съобразно 
което „когато Участник предвижда ползването на Подизпълнител/и при изпълнение на 
поръчката, той трябва да представи в офертата си доказателство/а за поетите от 
Подизпълнителя/ите задължения“. 

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

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

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

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

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест 
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 
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3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 
относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

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

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

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

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

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

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП на Участника, е даден 
положителен отговор (Икономическият оператор е декларирал, че по отношение на 
него се прилагат специфични национални основания за изключване).  

Едновременно, в продължение и в пълен противовес на предходната си 
декларация (отбелязване на отговор „да“), Участникът подробно и в детайли е 
декларирал като неприложими спрямо него конкретни основания, кореспондиращи с 
разпоредбите на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, посочвайки следното: „Декларирам 
липсата спрямо него на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а 
и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 
1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност“. 

 

Следващото несъответствие, установено при прочита на обсъждания Раздел „Г“ 
от Част III на ЕЕДОП, се изразява в това, че във второто поле, на последващото запитване 
„в случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, 
икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?“ е 
даден отговор „не“ (което, при отговор „да“ в предходното поле е абсолютна 
предпоставка за отстраняване на Участника), едновременно с което, в пълно 
противоречие на този отговор, както и с положителния отговор в поле първо, е 
декларирана неприложимостта на предприемането на мерки за надеждност, поради 
застъпено от Участника мнение, че „няма причина за реабилитиране“.  

 
На следващо място, следва да се посочи правещия впечатление факт на липса на 

изразена от Участника каквато и да е декларация, относима към голяма част от 
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специфичните национални основания за отстраняване, поставени от Възложителя в 
Раздел III, т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите 
на чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по 
ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:  

(1) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

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

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

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 

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

 

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

 

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

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

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

- налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество “. 

 

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

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

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

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Участникът е декларирал в т. 5 на Раздел „Б“ от Част IV на 
разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ в качеството си на строител по смисъла на чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на застрахователната полица, 
застрахователната институция, издала конкретния документ, така и стойността на 
застрахователната сума, до размера на която е застрахована отговорността на Участника.  

Видно обаче от декларирания период на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника в качеството му на строител (от 20.08.2018 г. до 22.08.2019 
г.), същата е била валидна към датата на подаване на офертата, но към датата на 
приключване изготвянето на настоящия протокол, посоченият документ не създава 
валидно застрахователно правоотношение.     

 

На следващо място, отново видно от данните в обсъжданото поле на ЕЕДОП, 
Икономическият оператор не е декларирал притежавана от него застраховка 
„Професионална отговорност“, издадена в качеството му на „проектант“.  

В тази връзка, както бе отбелязано и по-горе в т. 1, в Част II, Раздел „Г“ от 
обсъжданата декларация, Участникът е вписал информация, съобразно която за 
изпълнението на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, ще 
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използва Подизпълнител - „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД (без тази му декларация 
да е потвърдена с изрично волеизявление от страна на соченото за Подизпълнител 
Дружество), предвид което, в хипотеза, че ще се ползва от капацитета и ресурсите на това 
трето лице, „Красстрой“ ООД е следвало ясно да посочи, че покрива минималното 
изискване за притежавана застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 
171, ал. 1 от ЗУТ, клауза „проектант“, именно със застраховката на сочения 
Подизпълнител. 

 
6. В представения в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

съдържащ посочване на изпълнени от „Красстрой“ ООД  строителни дейности с предмет, 
твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане по обособена позиция №7 от 
обхвата на настоящата обществена поръчка, е направено позоваване на 2 (два) общо и не 
особено детайлно представени обекта. 

При направен преглед по същество на вписаните в обсъжданото поле на ЕЕДОП 
данни и информация, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания, поставени от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за 
поръчка, съответно разписани и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, 
констатира следното: 

6.1. По отношение на нито един от посочените като изпълнени от него строителни 
обекти, Икономическият оператор не е представил данни за съответния, съставен за 
всеки отделен обект Констативен акт за установяване на годността за приемането 
им – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството или друг документ за предаване и приемане на конкретния строеж 
от Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията 
намира за недоказано (към момента), от страна на Икономическия оператор, че 
който и да било от отделните обекти, може да се приеме за „изпълнен“ (такъв, 
който е не само завършен, но за него е издаден и съответен акт за установяване 
годността за приемането и ползването му), по причина на това, че в третата 
забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.2. в Раздел III от Указанията 
за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване съответствие с 
обсъжданото минимално изискване за технически и професионални способности, 
„дейностите (строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения 
строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и 
приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.2. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от 
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, 
което изискване, Участникът видно не е изпълнил. 

 
6.2. На следващо място, Комисията констатира, че изброените като изпълнени от 

Дружеството строително-монтажни/строително-ремонтни работи от обхвата на посочения 
договор №1, имащ за предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение 
на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград”, обособена позиция 
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№ 12: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Ботевград ж.к. 
„Саранск” бл. 11, вх. А, Б, В, Г“, на които Участникът се позовава за доказване на 
наличието спрямо него на изискуемите технически и професионални способности, не 
покриват в тяхната съвкупност изискуемото от Възложителя кумулативно наличие 
от конкретно дефинирани строителни дейности, определящи за това дали обектът е 
„идентичен или сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка и всяка от 
обособените ѝ позиции, а именно: изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, включващи 
кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) 
монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации. 

 

С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 
обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретния пропуск, установен 
при извършения от нея анализ на данните, декларирани от самия Участник и който именно 
предпоставя гореизложената нейна позиция за липса на доказаност от страна на 
Икономическия оператор на съответствие с това от минималните изисквания за 
технически и професионални способности, а именно: 

Направеното от Участника изброяване на дейностите, изпълнени от него при 
строителството и включени в обхвата на въпросния договор, има следното съдържание: 
„изготвяне инвестиционен проект, СМР изпълнени – хидроизолация, топлоизолация 
фасади, дограми, електро инсталации, мъниезащитна и заземителна инсталация“.  

Видно от буквално и дословно цитираната декларация, съдържаща се в обсъжданото 
поле на ЕЕДОП, при изпълнението на въпросния обект, „Красстрой“ ООД не е осъществил 
дейности по монтаж на топлоизолация на покрив. 

 
7. В полето на т. 1б) в част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП, Участникът не е 

декларирал изпълнени от него през предходните три години, считано от датата на 
подаване на офертата услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция 
и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Такива услуги са декларирани в представения ЕЕДОП от соченото за 
Подизпълнител Дружество – „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД. 

В хипотеза, че ще се ползва от така придобития от Подизпълнителя професионален 
опит, Участникът е следвало да впише в разглежданото поле на своя ЕЕДОП изпълнените 
от „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД услуги, отбелязвайки, че този капацитет е на 
ползвания от него Подизпълнител, който му го предоставя за целите на настоящето 
възлагане. 

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

професионалната компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 
41 от ДР на ЗОП) на лицето, посочено от Участника за изпълнение на функциите и задачите 
на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Иван Милушев, 
Комисията счита, че същите не удостоверяват по недвусмислен начин, че експертът 
отговаря на минималното изискване, поставено от Възложителя към експертната 
позиция, за която е определен, утвърдено в Раздел VI.3. т. 3.2.2., б. „в“ от Обявлението 
за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за 
участие, а именно: да притежава валиден към датата на подаване на офертата 
документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите 
в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 
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По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 
разглежданото поле на ЕЕДОП е направено абстрактно посочване, съобразно което, 
експертът притежава „Удостоверение № ….*/30.08.2018 г., издадено от ЦПО ВИАНА ООД 
– гр. София“. 

В така направената от Участника не особено ясна индивидуализация на 
притежавания от инж. Милушев удостоверителен документ, е недвусмислено видно, 
че липсва деклариране на предметния обхват на въпросното Удостоверение и преди 
всичко, относим ли е този обхват именно към контрола върху качеството на 
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

Липсва също така и каквато и да е информация досежно срока на валидност на 
въпросното Удостоверение. 

Отчитайки установените от нея пропуски в информацията, касаеща 
допълнителната професионална квалификация на експерта, Комисията счита, че е 
препятствана възможността ѝ за безпристрастна и обективна преценка отговаря ли 
експерта на обсъжданото минимално изискване, поставено от Възложителя като 
част от критерия за подбор за технически и професионални способности, оповестено 
в посочените части от Документацията по процедурата и следователно – известно 
на Участника и задължително за спазване от негова страна. 

 
9. По отношение на минималното изискване за допълнителна професионална 

квалификация, поставено от Възложителя и следващо от експертната позиция на 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, за изпълнението на която е 
предложен Красимир Милушев, в обсъжданото поле на ЕЕДОП е отразена следната обща, 
лишена от детайлност и яснота, досежно съответствието ѝ с условията за допустимост 
информация, а именно: 

„Специалист по безопасност и здраве ЗБУТ. Удостоверение от 21.08.2018 г.“. 

Релевантна информация по отношение на: (1) уникалния идентификационен 
номер; (2) предметния обхват, (3) правното основание за издаването на така 
посочения документ (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г. или Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.), (4) неговата валидност и (5) институцията/организацията, издател на 
въпросното Удостоверение, в разглеждания ЕЕДОП на Участника не е представена. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията също приема за непълна, неточна и 
недостатъчна за доказване на минималното изискване, одобрено от Възложителя в 
текста на Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
разписано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие. 

 
10. В обсъденото и в предходните две точки поле на т. 6 в Част IV, Раздел „В“ на 

обсъждания негов ЕЕДОП, Участникът не е декларирал разполагаемост с изискуемия, 
съобразно изискванията, поставени за целите на настоящето възлагане в Раздел III.1.3., т. 
3.1. от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие, екип за 
изготвяне на работния проект и за упражняване на авторския надзор. 

Такъв екип е описан в представения ЕЕДОП от соченото за Подизпълнител 
Дружество – „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД. 

В хипотеза, че възнамерява да се ползва от притежавания от Подизпълнителя ресурс 
– проектанти по отделните части на подлежащия на изготвяне работен проект, Участникът 
е следвало да впише в разглежданото поле на своя ЕЕДОП релевантни данни и информация 
за професионалната компетентност на тези експерти, с които разполага „Архитектурно 
студио Чангулев“ ЕООД, отбелязвайки, че този ресурс е на ползвания от него 
Подизпълнител, който му го предоставя (евентуално) за целите на настоящето възлагане. 
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II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от сочения Подизпълнител „АРХИТЕКТУРНО 
СТУДИО ЧАНГУЛЕВ“ ЕООД, Комисията констатира следното: 

 
1. В дванадесетото и тринадесетото полета на дясната колона в Раздел „А“ от Част II 

на ЕЕДОП, соченото за Подизпълнител Дружество е декларирало, че участва в процедурата 
заедно с друг Икономически оператор, а именно: „Красстрой“ ООД, посочвайки „ролята“ 
си в „групата“ като „подизпълнител в офертата на участник „Красстрой“ ООД – 
изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор“.  

В пълен противовес на направеното веднъж определяне на „Красстрой“ ООД като 
Участник в процедурата (буква „а“ от визираната част на ЕЕДОП), последващото 
посочване, че е негов партньор (буква „б“ на обсъжданото поле), в последната част (буква 
„в“) на тази част от декларацията си, Подизпълнителят е отбелязал като „участваща група“ 
отново „Красстрой“ ООД. 

Предвид обстоятелството, че обсъжданите полета на ЕЕДОП са относими и 
приложими само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях е неприложимо 
за „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД. 

В хипотеза, че попълвайки обсъжданата част на представяния от него ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е искал да обективира волеизявление, с което дава съгласие да 
бъде Подизпълнител на „Красстрой“ ООД, следва да се посочи, че не това е мястото, в 
което следва да бъде отразена тази информация.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП на „Архитектурно 
студио Чангулев“ ЕООД, е даден положителен отговор (Икономическият оператор е 
декларирал, че по отношение на него се прилагат специфични национални основания 
за изключване).  

Едновременно, в продължение и в пълен противовес на предходната си 
декларация (отбелязване на отговор „да“), Подизпълнителят подробно и в детайли е 
декларирал като неприложими спрямо него конкретни основания, кореспондиращи с 
разпоредбите на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, посочвайки следното: „Декларирам 
липсата спрямо него на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а 
и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 
1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност“. 

 

Следващото несъответствие, установено при прочита на обсъждания Раздел „Г“ 
от Част III на ЕЕДОП, се изразява в това, че във второто поле, на последващото запитване 
„в случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, 
икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?“ е 
даден отговор „не“ (което, при отговор „да“ в предходното поле е абсолютна 
предпоставка за отстраняване на Икономическия оператор), едновременно с което, в 
пълно противоречие на този отговор, както и с положителния отговор в поле първо, е 
декларирана неприложимостта на предприемането на мерки за надеждност, поради 
застъпено от Дружеството мнение, че „няма причина за реабилитиране“.  

 
На следващо място, следва да се посочи правещия впечатление факт на липса на 

изразена от Подизпълнителя каквато и да е декларация, относима към голяма част 
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от специфичните национални основания за отстраняване, поставени от 
Възложителя в Раздел III, т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите 
на чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по 
ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:  

(1) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

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

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

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 

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

 

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

 

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

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

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

- налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество “. 

 

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

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

 
************* 
По отношение на изразените по-горе в т. 2- т. 4 констатации, Комисията намира 

за необходимо да поясни, че задължителното попълване на въпросните полета в ЕЕДОП 
на Подизпълнителя, следва от указанията, съдържащи се в самата тази декларация, 
обективирани в последния, поставен на сив фон текст на Раздел „Г“ от Част II на 
документа (ЕЕДОП).  

Съобразно въпросните указания, в хипотеза, че Участник декларира ползването на 
Подизпълнител/и, от всеки един от тях се представя „информацията, изисквана съгласно 
раздели А и Б от настоящата част (Част II) и от Част ІІІ за всяка категория съответни 
подизпълнители“. 

Съответстващо на цитираните условия, разписани в ЕЕДОП е и пояснението, дадено 
от Възложителя в текста на Раздел III, т. 1.2., абзац последен (стр. 30) от Указанията за 
участие, съобразно което: „!!! Всеки Подизпълнител представя отделен ЕЕДОП, 
съдържащ попълнена следната информация: ……, Част III „Основания за 
изключване“ – в цялост (Раздел „А“ – Раздел „Г“) …….. “. 

 

Що се касае до нормативната обоснованост изискванията към Участника да са 
приложими и спрямо посочения/ните от него Подизпълнител/и, същата произтича 
от разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗОП, съобразно която „Подизпълнителите трябва 
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да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 
от процедурата“. 

Още повече, че цитираната разпоредба на ЗОП, Възложителят еднозначно е 
транспонирал в абзац четвърти на т. 1.2. от Раздел III на Указанията за участие в 
процедурата. 

 
5. В относимото поле на т. 5 в Раздел „Б“ от Част IV на разглеждания ЕЕДОП, 

Подизпълнителят е декларирал, че притежава изискуемата задължителна застраховка 
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ в качеството си на проектант за 
изработване на инвестиционни проекти за строежи от Iва категория. 

Конкретно посочени са както номера на застрахователната полица, 
застрахователната институция, издала визирания документ, така и стойносттта на 
застрахователната сума като общ лимит на отговорността на Дружеството, но липсва 
информация по отношение датата на издаване и периода на валидност на 
обсъждания документ. 

 
6. В таблицата, съдържаща се в т. 1б) от Част IV, Раздел „В“ на представения от него 

ЕЕДОП, Подизпълнителят, вместо да впише релевантни данни и информация, изискуеми 
за доказване съответствието си (едновременно с което и това на Участника) с минималното 
изискване за технически и професионални способности, утвърдено за целите на настоящето 
възлагане както в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие, е направил общо позоваване на 
един договор за инженеринг и три договора за строителство, без каквато и да е 
яснота по отношение конкретното му участие при изпълнението им, както и защо са 
вписани в относимото за услуги поле на ЕЕДОП.  

С оглед тази си констатация, Комисията намира, че посочените от 
Икономическия оператор договори, не могат да бъдат квалифицирани като „сходни“ с 
предмета на настоящето възлагане услуги, съобразно изискванията на Възложителя, 
одобрени и оповестени в горецитираните части от Документацията за участие в 
процедурата, а именно: „услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации“. 

 

В хипотеза, че Икономическият оператор е имал желание да посочи изпълнени 
от него услуги и то не какви да е, а проектатски, следва да се му се обърне внимание, че 
във въпросната информация липсва дори и най-малка индиция за наличие на изготвени 
проекти, както и за тяхната  фаза (техническа или работна). 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от Подизпълнителя данни за придобит от него професионален опит, 
обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  каквато и да 
е информация досежно конкретния документ, с който всеки евентуално изготвен от 
него инвестиционен проект (макар и без яснота за фазата, в която е разработен), е 
приет без забележки от съответния Възложител. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдените, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 
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Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

От друга страна, така установеният от нея пропуск формира извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие, но е допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, 
следващо цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в 
Указанията за участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него 
проектантска услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

 
7. В полето на Част IV, Раздел „В“, т. 2 на представения от него ЕЕДОП, 

Подизпълнителят е вписал данни и информация, касаещи професионалната компетентност 
(със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на лицата, 
предлагани от него (като евентуално предоставян на Участника ресурс) за експерти от 
квалифицирания проектантски екип, определен за изпълнение на дейностите по работно 
проектиране и осъществяване на авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ – арх. Владимир Чангулев; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Митка Димитрова; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Лариса Кълнъкова; 

- проектант по част „ВиК“ – инж. Стефка Златева и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Иванка Кралева, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната експертна позиция дейности по разработване 
на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 

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

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от Подизпълнителя, а именно: 
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При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП, е вписана информация за притежавания от всеки проектант „богат професионален 
(специфичен) опит в областта на проектирането“, като в допълнение са изброени по 
няколко инвестиционни проекта, за които се сочи, че при изготвянето им, съответният 
експерт е участвал, съобразно притежаваната от него експертиза. 

 

При направен от страна на настоящия помощен орган експертен анализ на 
данните и информацията, декларативно представени от Икономическия оператор и 
касаещи претендирания специфичен професионален опит на всеки един от 
посочените по-горе експерти, беше установена липса на каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на посочените инвестиционни проекти, 
при изготвянето на различни части от които за участвали обсъжданите експерти. 

 
8. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от Подизпълнителя 

за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор и 
формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, в разгледаното и в 
предходната точка поле на Част IV, раздел „В“ на представения негов ЕЕДОП не е вписана 
релевантна информация, досежно това каква е валидността на сочената като 
притежавана от всеки от тях поименна застраховка „Професионална отговорност“ 
по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, който пропуск препятства възможността на 
Комисията за обективно вярна и безпристрастна преценка съответстват ли както 
предложените проектанти, така и самия Участник („Красстрой“ ООД) на условието 
за допустимост, поставено от Възложителя по напълно идентичен начин както в 
текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в 
процедурата. 

 
9. В обсъдената и в предходните две точки част от ЕЕДОП, относима за доказване на 

изискуемите от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие технически и 
професионални способности, въведени като критерий за подбор в настоящата процедура, а 
именно: Част IV, Раздел „В“, като седма подред е посочена експертната позиция на 
„проектант по част „План за безопасност и здраве“. 

В продължение на така направеното символично „заглавие“ на експертната 
позицията, единствената персонификация на лицето, предложено за следващите от 
тази експертна позиция функции и отговорности, е следната: „инж. Гайтана“, без 
каквато и да е друга, индивидуализираща експерта информация за нейните бащино и 
фамилно имена. 

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

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

 
1. Основавайки се на императивната разпоредба на чл. 66, ал. 1, изр. второ от ЗОП, 

текста на която е транспониран дословно от Възложителя в Раздел III, т. 1.2., абзац трети от 
Указанията за участие в процедурата, както и на практиката на КЗК и ВАС (Решение № 
16006/2017 г. на ВАС по адм. д. № 12955/2017 г., IV о.; Решение № 400/2018 г. на КЗК по 
преписка № КЗК-170/2018 г.), Комисията указва на Участника да представи в срока по чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП доказателство/а за поетите от сочения като негов 
Подизпълнител – „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД задължения за изпълнение 
на конкретни дейности от обхвата на поръчката.  



227 
 
 

В случай, че Подизпълнителят предоставя ресурси и/или капацитет на 
Участника, тези обстоятелства също следва да са видни от представяното/ните 
допълнително/ни доказателство/а. 

 
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел I, т. 2 от 

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

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

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

 
4. Предвид установената от Комисията противоречиво дадена от Участника 

информация, касаеща приложимостта спрямо него на конкретно изброени специфични 
национални основания за изключване, утвърдени от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 
2.1.2.4. от Указанията за участие в процедурата, респ., предприетите от него мерки за 
реабилитиране, както и с цел установяване налице ли са действително спрямо 
Икономическия оператор, или не, въпросните основания за отстраняване, при 
представянето на коригирания от него нов ЕЕДОП, попълвайки Част III, Раздел „Г“, 
поле първо и второ, Участникът трябва ясно, недвусмислено и без възможност за 
каквото и да е тълкуване сам да посочи коя от двете, направени от него разнопосочни 
и противоречащи си декларации следва да се приема за реално съответстваща и 
приложима спрямо него. 

 
Едновременно, за да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от 

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

За целта, Икономическият оператор следва да декларира още и: 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 
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- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

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

 

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

Обратното, при наличие на отрицателен отговор в първото поле на 
обсъждания Раздел „Г“, сочещ че по отношение на „Красстрой“ ООД не е налице 
нито едно от определените от Възложителя специфични национални основания за 
изключване, въпросното следващо поле трябва да остане непопълнено. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Участника да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от него задължителна 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му 
на строител, е удължена, или е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да  впише в 
относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на 
застрахователната си полица. 

Едновременно и предвид обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се 
съдържа цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за подбор, 
независимо от това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и 
Решение №601/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания 
му нов ЕЕДОП, „Красстрой“ ЕООД трябва ясно и без възможност за тълкуване да 
посочи дали за доказване съответствие с минималното изискване да е застрахован с 
валидна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, клауза „проектант“ ще се ползва от застраховката, издадена в това именно 
качество на „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД (при наличие на ясно изразена 
негова декларация да е Подизпълнител на настоящия Участник и да му предоставя своите 
ресурси и капацитет). 

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

досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, покриващи 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка, както и за безспорност при доказване на съответствието си с 
минималните изисквания за технически и професионални способности, Участникът  
трябва, при вписване на информацията в първото поле (т. 1а) на Част IV, Раздел „В“ 
от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи ясно посочване на конкретния 
Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и приемане на съответния 
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обект, с който акт е установена годността за приемане на всеки отделен от 
изброените от Икономическия оператор строежи, на изпълнението на които 
основава съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 
63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

Предвид факта, че посочения от него обект, поставен под №1 не попада в 
дефиницията за „идентичен“ или „сходен“ с предмета на настоящето възлагане, същият, 
дори и да не бъде заличен от списъка в представяния от Дружеството нов ЕЕДОП, няма 
да бъде приеман за относим и релевантен от страна на Комисията. Едновременно с 
посоченото, в хипотеза, че Участникът не споделя и не е съгласен с този извод на 
Комисията, съответно, поддържа и твърди действително наличие на съответствие 
на въпросните строителни интервенции с предмета на възлаганото с обособена позиция №7 
строителство, по отношение на този договор допълнително следва да представи 
безспорни доказателства (издадени от трети лица, различни от самия Участник), 
удостоверяващи по безусловен начин, че въпросния обект, в който са изпълнени 
строителните дейности включва всички кумулативно изискуеми СМР, детайлно 
изброени по-горе, каквито именно са изискванията, поставени от Възложителя в Раздел 
III.1.3., т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията 
за участие. 

 

Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му по-горе, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Красстрой“ ООД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, 
които следва да са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи (всеки 
съответен от обектите) кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации. 

 
7. Отчитайки обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се съдържа 

цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за подбор, независимо 
от това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и Решение 
№601/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания му нов 
ЕЕДОП, „Красстрой“ ЕООД трябва ясно и без възможност за тълкуване да декларира 
дали за доказване съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел 
III, т. 5.1. от Указанията за участие, а именно: през предходните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (две) услуги по 
изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, ще се ползва от придобития проектантски 
опит от „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД (при наличие на ясно изразена негова 
декларация да е Подизпълнител на настоящия Участник и да му предоставя своите 
ресурси и капацитет), едновременно с което впише в релевантното поле на Част IV, 
Раздел „В“ на своята декларация, цялата относима информация, касаеща 
изпълнението на въпросните услуги. 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
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доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. Иван 
Милушев притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ.  

Едновременно, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
новопредставяния от него ЕЕДОП, Участникът трябва да впише всички изискуеми 
данни и информация, удостоверяващи съответствието на експерта с поставеното 
от Възложителя минимално изискване в горецитираните части от Документацията 
по процедурата. 

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

Участника съответствие на предложения от него експерт „Координатор/длъжностно лице 
по безопасност и здраве” – Красимир Милушев с одобреното и влязло в сила изискване 
на Възложителя, разписано в Раздел VI.3, т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка и 
в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията, 
ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
заверено копие на валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен 
документ за преминат от г-н Красимир Милушев курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г.), от който да са видни: (1) уникалния идентификационен номер; (2) 
предметния обхват, (3) правното основание за издаването на така посочения 
документ, (4) неговата валидност и (5) институцията/организацията, негов издател. 

Едновременно, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от 
новопредставяния от него ЕЕДОП, Участникът следва да впише всички изискуеми 
данни и информация, удостоверяващи съответствието на експерта с поставените 
от Възложителя изисквания в горецитираните части от Документацията по 
процедурата. 

 
10. Имайки предвид обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се 

съдържа цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за подбор, 
независимо от това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и 
Решение №601/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания 
му нов ЕЕДОП, „Красстрой“ ЕООД трябва ясно и без възможност за тълкуване да 
декларира дали за доказване съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 3.1. от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие, а именно: за целия срок на изпълнение 
на договора да разполага с проектантски екип с определена професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, койито да бъде пряко 
ангажиран с изпълнението на дейностите по изготвяне на работния проект и 
осъществяване на авторски надзор, ще се ползва от ресурса на проектантите, 
посочени от „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД (при наличие на ясно изразена 
негова декларация да е Подизпълнител на настоящия Участник и да му предоставя своите 
ресурси и капацитет), едновременно с което следва да впише в релевантното поле на 
Част IV, Раздел „В“ на своята декларация, цялата относима информация, касаеща 
професионалната компетентност на всички лица от този проектантски екип. 

 
************************************************************************ 
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II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на посочения от 
Участника подизпълнител „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЧАНГУЛЕВ“ ЕООД 
документите, данните и информацията, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

 
1. С оглед неприложимостта и неотносимостта спрямо него (в качеството му на 

Подизпълнител) на дванадесетото и тринадесетото полета на Раздел „А“ от Част II на 
ЕЕДОП, „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД, не следва да попълва същите. 

Що се касае до установената от Комисията липса на представено/и от страна на този 
Икономически оператор доказателство/а, обективиращо/и съгласието му да бъде 
Подизпълнител на „Красстрой“ ООД, основавайки се на императивната разпоредба на чл. 
66, ал. 1, изр. второ от ЗОП, текста на която е транспониран дословно от Възложителя в 
Раздел III, т. 1.2., абзац трети от Указанията за участие в процедурата, както и на 
практиката на КЗК и ВАС (Решение № 16006/2017 г. на ВАС по адм. д. № 12955/2017 г., IV 
о.; Решение № 400/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-170/2018 г.), Комисията обръща 
внимание и на този Стопански субект (както направи това по-горе в Раздел I, т. 1 и по 
отношение на Участника), че в хипотеза на съгласие от негова страна да е Подизпълнител 
на Участника, както и да му предоставя свои ресурси и капацитет, това поемане на  
съответни задължения от „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД трябва да бъде 
обективирано в нарочен документ, удостоверяващ недвусмислено съгласието на същия 
за обвързване с офертата на Участника, респективно и с изпълнението на поръчката, 
при спазване изискванията на Възложителя. 

 
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел II, т. 2 

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

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

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

 
4. Предвид установената от Комисията противоречиво дадена от „Архитектурно 

студио Чангулев“ ЕООД информация, касаеща приложимостта спрямо него на конкретно 
изброени специфични национални основания за изключване, утвърдени от Възложителя в 
Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4. от Указанията за участие в процедурата, респ., предприетите 
от него мерки за реабилитиране, както и с цел установяване налице ли са действително 
спрямо Икономическия оператор, или не, въпросните основания за отстраняване, при 
представянето на коригирания от него нов ЕЕДОП, попълвайки Част III, Раздел „Г“, 
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поле първо и второ, Подизпълнителят трябва ясно, недвусмислено и без възможност 
за каквото и да е тълкуване сам да посочи коя от двете, направени от него 
разнопосочни и противоречащи си декларации следва да се приема за реално 
съответстваща и приложима спрямо него. 

 
Едновременно, за да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от 

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

За целта, Икономическият оператор следва да декларира още и: 

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

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

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

 

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

Обратното, при наличие на отрицателен отговор в първото поле на 
обсъждания Раздел „Г“, сочещ че по отношение на „Архитектурно студио Чангулев“ 
ЕООД не е налице нито едно от определените от Възложителя специфични 
национални основания за изключване, въпросното следващо поле трябва да остане 
непопълнено. 

 
5. При попълването на изискания му на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП нов 

ЕЕДОП, Подизпълнителят трябва да попълни в полето на Част IV, Раздел „Б“, т. 5 цялата 
релевантна информация, относима към притежаваната от него застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му на 
проектант, включително и датата на издаване и срока ѝ на валидност. 
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6. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от 
Икономическия оператор данни, досежно дейностите, изпълнени от него през последните 
три години, считано от датата на подаване на офертата, за да могат те да бъдат приети 
като съответстващи на поставеното от Възложителя изискване, спрямо тези, 
предмет на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №7, 
както и за безспорност при доказване от негова страна на съответствието си 
(неговото и на самия Участник) с този от критериите за подбор за технически и 
професионални способности, Подизпълнителят следва да представи в новия си 
ЕЕДОП ясни, конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, с ясна конкретизация 
на фазата, в която е изготвена проектната разработка. 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на участващите в 
процедурата лица, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“, т. 1б) от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ, удостоверяващ приетото без забележки 
съответно изпълнение (готовата проектна разработки), издаден от получателя на 
услугата или от компетентен орган. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД следва 
да представи за всеки един от предложените от него експерти от проектантския 
екип, определен за изпълнение на работното проектиране и осъществяването на 
авторския надзор по обособена позиция №7, безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от 
всяко отделно лице специфичен опит при осъществяването на съответните 
дейности, съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен, а 
именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ – арх. Владимир Чангулев - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Митка Димитрова - 
професионален опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването 
на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Лариса Кълнъкова - професионален 
опит като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Стефка Златева - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
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преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Иванка Кралева - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

За целта, при представянето на данните и информацията, касаещи 
изготвените от всеки отделен експерт проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, следва ясно и недвусмислено да се посочи и 
фазата, в която е изработен, предаден и приет всеки отделен проект - техническа или 
работна. 

 
8. С цел доказване, че от страна както на Подизпълнителя – „Архитектурно студио 

Чангулев“ ЕООД, така и на самия Участник – „Красстрой“ ООД, е изпълнено минималното 
изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и 
оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, 
така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор следва да впише в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ 
от декларацията, данни и информация за срока на валидност на персоналната 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 
притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от него 
проектантски екип. 

 
9. За да бъдат осигурени всички необходими предпоставки, на основание на които 

Комисията да приеме наличието на пълно съответствие на Подизпълнителя, респ. и на 
самия Участник с минималните изисквания, разписани от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане както в Раздел III.1.3., т. 3.1.6., б. „а“, така и в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. 
„а“ от Указанията за участие в процедурата, включително и на дадените от него разяснения 
и указания, оповестени в първата точка на пояснението след т. 5.3. в същия Раздел III от 
Указанията за участие, наименовани „Доказване“, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор трябва в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ ясно да 
индивидуализира с неговите три имена, лицето, определено и предлагано за 
експертната позиция на проектант по част „План за безопасност и здраве“. 

 
********************************************************************* 
 
!!! С цел коректност на отразяваните от нея констатации, Комисията намира за 

необходимо да посочи, че в приложение към обсъжданите ЕЕДОП на Участника и сочения 
от него Подизпълнител, са представени допълнителни документи, включително и такива, 
относими към отделните експерти. 

Независимо от тази си констатация, Комисията държи да обърне внимание, че на 
основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаване на оферта, Участникът декларира липсата 
на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез 
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него  
(ЕЕДОП) именно се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя 
и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 
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Същото, на основание императива на чл. 67, ал. 2 от ЗОП важи и за определения 
Подизпълнител. 

На основание гирецитираните императивни разпоредби на ЗОП, Комисията 
указва на „Красстрой“ ООД и ползваният от него Подизпълнител, че трябва 
(независимо от вида и обема на допълнително представяните от тях 
доказателствени документи), да впишат всичката релевантна и относима за 
допустимостта и съответствието им с критериите за подбор информация, в 
съответните Части и Раздели на представяните от тях нови ЕЕДОП.  

 

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

г., подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №3 на 
настоящата обществена поръчка 

 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

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

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

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

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

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

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

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

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 
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Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

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

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

 
3. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция 

на Проектант по част „Електро” е предложен инж. Петър Венков Янчев, по отношение 
на когото в Част IV, Раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП е посочено, че притежава 
Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, с рег. 
№00345, включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност, 
„по част Конструктивна – организация и изпълнение на строителството“. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра, под уникален номер 00345 е вписан г-н  Аврам Цветанов Аврамов, а не – 
инж. Петър Венков Янчев. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложения от Участника експерт - инж. Янчев 
е вписан в КИИП под №08082 и то не „по част Конструктивна – организация и 
изпълнение на строителството“, а в секция „Електротехника, автоматика и 
съобщителна техника“. 

 

4. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и спрямо данните, 
предоставени от Участника по отношение на експерта, предложен за изпълнение на 
функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция на Проектант по част 
„ВиК” - инж. Пламен Тодоров Обретенов. 

За този от експертите, включени в определения за изпълнение на работното 
проектиране и упражняването на авторския надзор негов експертен екип, Икономическият 
оператор е посочил, че притежава Удостоверение за придобита пълна проектантска 
правоспособност по ЗКАИИП, с рег. №08244, по част „ВиК“. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра, под уникален номер 08244 е вписана инж. Елена Лазарова Чамбова, а не 
– инж. Пламен Тодоров Обретенов. 
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От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложения от Участника експерт - инж. 
Обретенов е вписан в КИИП (секция „ВС“), под №08090. 

 
5. В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е 
отбелязало, че притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане 
Сертификати, разполагаемостта с които е поставена като минимални изисквания за 
допустимост, както в текстовете на Раздел VI.3., т. 4. и т. 5 от Обявлението за поръчка, така 
и в т. 5.4. и в т. 5.5. от Раздел III на Указанията за участие в процедурата.  

По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор 
Сертификат - за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015,  
и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена 
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния 
документ, обхвата и срока му на валидност, както и неговия издател. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на всеки от 
обсъжданите Сертификати обаче се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че включва следните 
дейности: „Строително-монтажни и ремонтни дейности, проектиране“, докато 
изискваният за целите на настоящето възлагане предметен обхват на 
притежаваните от Участника Сертификати за прилагане на гореупоменатите 
Стандарти, следва да е: „в областта на сградното строителство“.  

 

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

 
1. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 1 от 

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

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

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

 
3. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „Електро“ – 
инж. Петър Янчев, едновременно с което и за да е налице пълно съответствие с 
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минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.3., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да впише в релевантното поле на 
Част IV, Раздел „В“, т. 6 на изискания му нов ЕЕДОП, действителния уникален номер, 
под който инж. Янчев е вписан в поддържания от КИИП регистър на лицата с пълна 
проектантска правоспособност, а именно: №08082. Едновременно, следва да се 
съобрази и факта, че експертът не е вписан в секция „КСС“ на КИИП, а в 
професионална секция „ЕАСТ“. 

 
4. Отново, стремейки се към коректност на декларираните от него данни и 

информация, досежно предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант 
по част „ВиК“ – инж. Пламен Обретенов, едновременно с което и за да е налице пълно 
съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.4., б. 
„в“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да впише в релевантното 
поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на изискания му нов ЕЕДОП, действителния уникален 
номер, под който инж. Обретенов е вписан в поддържания от КИИП регистър на 
лицата с пълна проектантска правоспособност, а именно: №08090. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Ивелинстрой“ ЕООД да представи доказателство/а 
от което/които да е видно, че предметния обхват на притежаваните от него 
Сертификати за: 1) внедрена и сертифицирана система за управление на качеството 
по Стандарт ISO 9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за 
управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, съответства на 
изискванията, утвърдени от Възложителя (неоспорени, влезли в сила и задължителни 
за изпълнение, съобразно императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин 
както в Раздел VI.3., т. 4 и т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. 
– т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата и е в областта на сградното 
строителство. 

Същите тези релевантни данни, следва да бъдат вписани и в относимите 
полета на новопредставяния от Участника ЕЕДОП. 

 

 
 
20. „РАКОМ НТ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1369 от 18.07.2019 г., 

подадена от Дружеството за участие по обособена позиция №6 на обществената 
поръчка 

 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. В Част II, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти“ от ЕЕДОП, е направено отбелязване, обективиращо волеизявлението на 
Икономическия оператор да използва капацитета на други субекти (Трети лица, по смисъла 
на чл. 65 от ЗОП), но без да е посочен техния брой и да е направена персонална 
идентификация на тези лица. Не е посочен и ресурса/капацитета на 
третото/третите лице/лица, който Участникът възнамерява да ползва за доказване 
съответствие с утвърдените за целите на настоящата процедура (съответната 
обособена позиция) критерии за подбор. 

Съобразно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, „участниците могат за 
конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние, техническите и професионалните способности“. 
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Основавайки се на конкретните хипотези, при които на Участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка е предоставена правна възможност да се позове на 
капацитета на Трети лица, законодателно уредени в цитираната и приложима нормативна 
уредба, отчитайки и обстоятелството, че за целите на настоящето възлагане, Възложителят 
е поставил критерии и изисквания както към икономическото и финансовото състояние, 
така и към техническите и професионални способности на Икономическите оператори, 
Комисията намира за недопустимо по тълкувателен път да извежда заключение за 
вероятната относимост на капацитета на други субекти, които Дружеството е само 
индикирало, че ще ползва. 

Едновременно, съобразно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, „когато участникът 
е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 
критериите за подбор ....., за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който 
съдържа информация по ал. 1“ (за липса на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор, за доказването на които Участникът се позовава на техния 
капацитет). 

Така цитираната разпоредба е транспонирана от Възложителя и публично 
оповестена с изискването, съдържащо се в текста на последния абзац на т. 1.3. в Раздел III 
от Указанията за участие, съобразно което „Всяко Трето лице, на чийто капацитет се 
позовава Участника, представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната 
информация: …….“.  

 

С цел пълнота и обективност на отразяваните от нея факти, следва да се посочи, че 
като елемент от представените от „Раком НТ“ ЕООД документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 
формиращи част от офертата му, не е/не са приложени индивидуални единни декларации 
(ЕЕДОП) от друго/други лице/лица, декларирало/ли, че предоставя/т капацитет/ресурс за 
ползване от този именно Участник. 

Предвид горепосочените факти, установени от нея, посредством съпоставка както на 
данните и информацията, отразени в ЕЕДОП, представен от Участника, така и на тези в 
други части от офертата, Комисията счита, че липсата на ясно индивидуализиране в 
полето на Част II, Раздел „В“ (или в друг относим документ) на конкретните лица и техния 
брой, респ. съответните критерии за подбор, които Икономическият оператор предвижда да 
докаже посредством капацитета на това лице/тези лица, както и абстрактния и безличен 
отговор „да“ в обсъжданото поле на ЕЕДОП, по същество представлява неизпълнение от 
страна на Икономическия оператор на указанията, съдържащи се в самия ЕЕДОП и 
обективирани в последния текст на Раздел „В“ от тази част на документа. Съобразно 
въпросните указания „Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана в 
раздели А и Б от настоящата част (Част II) и в Част III….. Посочете информацията 
съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение 
към специфичния капацитет, който Икономическият оператор ще използва“. 

 
2. Видно от данните, вписани в относимото поле на Раздел „Б“ от Част IV на 

разглеждания ЕЕДОП, Икономическият оператор не е декларирал притежавана от него 
застраховка „Професионална отговорност“, издадена в качеството му на „проектант“.  

В тази връзка, следва да се отбележи, че в Част II, Раздел „Г“ от обсъжданата 
декларация, Участникът е вписал информация, съобразно която за изпълнението на 
дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, ще използва 
Подизпълнител - „Богоев консулт“ ЕООД (в потвърждение на което, като част от офертата 
е представена изрична декларация – съгласие от посочения Подизпълнител), предвид което, 
в хипотеза, че ще се ползва от капацитета и ресурсите на посоченото Дружество, „Раком 
НТ“ ЕООД е следвало ясно да посочи, че покрива минималното изискване за притежавана 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, клауза 
„проектант“, именно със застраховката на сочения Подизпълнител. 
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3.  В представения в Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, съдържащ посочване на изпълнени от „Раком НТ“ ЕООД строителни дейности с 
предмет, твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане по обособена позиция №6 
от обхвата на настоящата обществена поръчка, е направено позоваване на 3 (три) 
конкретно индивидуализиран обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него строежи, в нагледен вид, Участникът 
е посочил: наименованието на обекта на строителство; Възложителя по съответния договор; 
изпълнените от Дружеството дейности по проектиране, строителство и авторски надзор и 
стойността, съответстваща на всяка изпълнена дейност, както и периода на конкретното 
изпълнение. Индивидуализирани са и конкретните Констативни актове, обр. 15, с които 
отделните строежи са предадени като годни за ползване, както и издаденото за всеки един 
от тях Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване. 

Строителните дейности, изброени като изпълнени от него за всеки конкретен обект, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации“. 

 
При направен преглед по същество на представените в обсъжданото поле на ЕЕДОП 

данни и информация, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания, поставени от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за 
поръчка, съответно разписани и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, 
намира за установено следното: 

 

Независимо от твърдяната от Икономическия оператор „сходност“ на 
изпълнените от него строителни интервенции, с дейностите, определени от 
Възложителя именно като „сходни“ с тези, предмет на настоящето възлагане, 
Комисията констатира, че посочените като извършени от „Раком НТ“ ЕООД 
строително-монтажни/строително-ремонтни работи, по нито един от посочените 
обекти, на които Дружеството се позовава за доказване на наличието спрямо него на 
изискуемите технически и професионални способности, не покриват в тяхната 
съвкупност изискуемата от Възложителя „кумулативна“ даденост от конкретно 
определени строителни дейности, детайлно изброени по-горе. 

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

(1) В обхвата на първото декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №6 строителство, от него са осъществени следните 
дейности: „доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле; външна топлоизолация по 
фасади от EPS 10 см;  външна топлоизолация по фасади от EPS 2 см. (обръщане около 
дограма); външна топлоизолация и хидроизолация по покрив; подмяна на стара дървена 
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дограма с нова; обръщане на страници по отвори на сутеренно ниво с XPS 2 см. и 
обновяване на входни части по входове“. 

Видно от цитираното декларативно волеизявление на Участника, в обхвата на 
така посочените като изпълнени от него строителни интервенции не се включват 
дейности по подмяна или монтаж на сградни инсталации; 

(2) В обхвата на изпълнените от Икономическия оператор строителни интервенции 
по договор №2, а именно: „доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле; външна 
топлоизолация по фасади от EPS 10 см.; външна топлоизолация по фасади от EPS 2 см.; 
външна топлоизолация по стени; външна топлоизолация и хидроизолация; подмяна на 
стара дървена дограма с нова; обръщане на страници по отвори 60х60 и 70х50см на 
сутеренно ниво с XPS 2 см.; обръщане по страници на дограма с EPS 2 см.; обръщане по 
страници нови прозорци и остъклени лоджии откъм помещенията; обновяване на входни 
части по входове; ремонт на ел. инсталация по входове“, не се включва изпълнението на 
монтаж на топлоизолация на покриви. 

(3) Като дейности, изпълнени в обхвата на третия договор, имащ за предмет 
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в гр. Дупница, 
Община Дупница”, по обособена позиция № 6: „Многофамилна жилищна сграда с 
административен адрес: град Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“, Участникът е посочил 
следното: „доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле; външна топлоизолация по 
фасади от EPS 10 см.; външна топлоизолация по фасади от EPS 2 см.; външна 
топлоизолация по стени; външна топлоизолация и хидроизолация; подмяна на стара 
дървена дограма с нова; обновяване на входни части по входове.  

Липсва, обаче изпълнение на част от кумулативно изискуемите от 
Възложителя дейности – монтаж на топлоизолация на покрив и подмяна или 
монтаж на сградни инсталации, с оглед което, Комисията е в невъзможност да 
приеме и така обсъждания договор като „сходен“ с предмета на обособена позиция 
№6, за която е подадена офертата на Участника. 

 
Липсата на безспорна доказаност от страна на Икономическия оператор, че 

поне два от сочените за изпълнени от него три обекта отговарят в максимална 
степен на изискванията на Възложителя, предпоставя и заключението на настоящия 
помощен орган, че спрямо „Раком НТ“ ЕООД не е налице съответствие с едно от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, оповестено с 
горецитираните части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка и Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие), а именно: през предходните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности за: 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи (всеки 
съответен от обектите) кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 
4. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал данни и информация, с които цели да докаже 
съответствието си с минималното изискване за технически и професионални способности, 
утвърдено за целите на настоящето възлагане както в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие, 
като е направил позоваване на три конкретни проектантски услуги, една от които, 
изпълнена от „Раком НТ“ ООД и две – от Подизпълнителя, предоставящ капацитет на 
Участника за настоящата процедура. 
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По отношение на така посочените услуги, Участникът е вписал данни за фазата на 
съответно изготвения проект, обекта на проектиране, отделните проектни части, 
Възложителя на отделната услуга, нейната стойност и период на изпълнение. 

Липсват  обаче  изискуемите от за целите на настоящето възлагане данни за 
конкретния документ, с който всеки, изготвен инвестиционен проект е приет без 
забележки от съответния Възложител. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за съществен, поради 
факта, че води до препятстване възможността за обективна и безпристрастна 
преценка съответства ли Икономическия оператор на поставеното от Възложителя 
условие за допустимост, посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е 
изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

От друга страна, така установеният от нея пропуск формира извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие, но е допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, 
следващо цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в 
Указанията за участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него 
проектантска услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

 
5. В полето на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, носещо наименование 

„Образователна и професионална квалификация“, Участникът е отбелязал, че за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и упражняване на авторски надзор, ще 
ползва екип от проектанти като ресурс, предоставян му от Подизпълнителя „Богоев 
консулт“ ЕООД. 

В представения списък на експертите от определения поектантски екип, за 
изпълнение на функциите и отговорностите на проектант по част „ВиК“ е предложен 
инж. Валери Илиев, по отношение на когото, Комисията констатира, че в разглежданото 
поле на представения от Дружеството ЕЕДОП, липсва каквато и да е релевантна 
информация, досежно придобит от експерта специфичен опит, покриващ 
минималните изисквания за въпросната експертна позиция, поставени от 
Възложителя за целите на настоящата процедура. 

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

„1. Изработване на проект за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ 
водопровод, канал и комуникационна мрежа на с. Челопеч” в част „Водоснабдяване” през 
през 2013 г.;  
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2. Изработка на технически проект по част „Водоснабдяване и канализация” за 
обект: „Възстановяване сградата на Кръстата казарма и прилежащата 
инфраструктура”, гр. Видин; 

3. Изработка на техн. проект по част ВиК на обект „Преустройство на финансов 
център на Банка ДСК”, гр. Велико Търново -2007 г.; 

4. Изработка на техн. проект по част ВиК на обект „Преустройство на финансов 
център на Банка ДСК, гр. Русе -2007г“.  

 

Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор и 
относима към предлагания от него експерт, липсва каквато и да е релевантност на 
гореизброените проекти към изискуемия специфичен опит за обсъжданата експертна 
позиция, за която е предложен инж. Илиев, а именно: разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, каквито обекти не са нито Кръстата казарма, нито 
финансовите центрове на Банка „ДСК“, а още по-малко – водопроводната, 
канализационната и комуникационната мрежи. 

 

С оглед изложеното и след анализ на така представените за експерт Илиев 
данни и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за 
целите на настоящата обществена поръчка, публично оповестени, известни на 
Участниците и влезли в сила минимални изисквания за технически и професионални 
способности, Комисията счита за недоказано съответствието както на експерта, 
така и на Участника с условието за допустимост, разписано по идентичен начин в 
Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „б“ от Обявлението за поръчка и в текста на Раздел III, т. 
5.3.1.4., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
6. По отношение на нито един от деветте проектанти, определени за експерти 

в квалифицирания екип, предоставян на Участника като ресурс на деклариралия, че ще 
изпълнява дейностите по проектиране и авторски надзор Подизпълнител, в полето на Част 
IV, раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно 
това дали притежават валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ 
по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя 
по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ 
от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ 
от Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Следва да се отбележи, че в полето на Част IV, Раздел „Б“ на своя ЕЕДОП, 
Дружеството, дало съгласие да бъде Подизпълнител („Богоев консулт“ ЕООД) е направило 
детайлно описание на притежаваната от него застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, в качеството му на проектант, но 
аналогична информация по отношение на лицата от посочения проектантски екип на 
Подизпълнителя в обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Богоев консулт“ ЕООД, издадена му в посоченото качество на 
„проектант“. 
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7. Както бе посочено и в т. 4 по-горе (макар и в друг контекст), за изпълнение на 
функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция на проектант по част 
„ВиК“ е предложен инж. Валери Пантев Илиев, по отношение на когото в Част IV, 
Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП е посочено, че притежава Удостоверение за придобита 
пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, с рег. №42663, включен в регистъра на 
КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра, под уникален номер 42663 е вписан г-н Климент Валериев Радулов, а не 
– инж. Валери Пантев Илиев. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложеният от Участника експерт - инж. 
Илиев е вписан в КИИП под №06255. 

 
8. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, разписано в 

Раздел VI.3., т. 3.2.2. б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично отразено и в текста на 
Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, по отношение на 
предложения експерт за изпълнение функциите на „Отговорник/специалист по контрола 
на качеството“ – Марин Романов, Участникът се е позовал на следните данни и 
информация, относими към допълнителната професионална квалификация на лицето: 
„Удостоверение №……..*/18.07.2018 г. за контрол по качеството на СМР и съответствие 
на материалите“, издадено от ЦПО към ВСУ „Л. Каравелов“ - София“  

Така представената информация, по мнение на Комисията е непълна и неточна, 
предвид видния пропуск на Участника да посочи срока на валидност на документа. 

Липсата на визираната информация е условие, препятстващо възможността на 
настоящия помощен орган за пълна и достоверна преценка доколко е спазено визираното 
минимално изискване, съобразно което притежавания от експерта документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството 
на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ, трябва да е валиден. 

 
Друг, установен от Комисията пропуск в декларираните в разглежданото поле на 

Раздел „В“ в част IV на обсъждания ЕЕДОП данни, относими към г-н Романов, се изразява 
в липсата на доказано съответствие на експерта и с минималното изискване за 
придобит от него конкретен специфичен опит, съответстващ на експертната 
позиция, за изпълнението на която е определен, а именно: опит в осъществяването на 
контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

Конкретната, предоставена в ЕЕДОП информация, относима към специфичния опит 
на лицето, се изразява в следното: 

„По – важни обекти: Въвеждане на енергоспестяващи мерки на многофамилни 
жилищни сгради в гр. Дупница, ул. Трети гвардейски полк 14, по програма Региони в 
растеж 2014 - 2020. Реконструкция и въвеждане на мерки по НПЕЕ на МЖС - гр. Перник, 
ул. Благой Гебрев, бл. 16, вх. А, Б, В, Г. Реконструкция и въвеждане на мерки по НПЕЕ, 
МЖС – бл. 3, кв. Тева, гр. Перник. Изграждане на детска площадка в ДГ 130 „Приказка“, 
гр. София, кв. Красна поляна. Реконструкция и въвеждане на мерки по НПЕЕ на МЖС – бл. 
65, вх. А и Б, гр. Благоевград. Реконструкция и въвеждане на мерки по НПЕЕ, МЖС – бл. 
106, гр. Перник. Реконструкция и въвеждане на мерки по НПЕЕ МЖС – бл.71 – 73, гр. 
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Благоевград. Ремонт на нова сграда на МВР - сграда на 7-мо РПУ-нова сграда и 
реконструкция на сградата на криминална полиция. Околовръстен път – Пътен възел 
Драгалевци. Еднофамилна къща в Горна Баня. Нова летищна контролна кула“. 

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

 

Това ѝ заключение се дължи на обстоятелството, че от неясното посочване 
„по-важни обекти ……“ трудно би могло да бъде определено отношението именно на 
експерт Романов към изпълнението на въпросните обекти и преди всичко, дали това 
отношение се изразява в осъществяването на контрол на качеството на влаганите 
строителни материали и продукти и съответствието им с нормите за безопасност 
при изпълнение на всеки отделен от обектите, едновременно с което, несъмнено е и 
обективно невъзможно да се приеме, че експертът отговаря и на това от условията 
за допустимост, одобрено в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „б“ от Указанията за участие. 

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

поле на Част IV,  Раздел „В“ от ЕЕДОП и която информация е относима към лицето, 
предложено за изпълнение функциите на „Координатор/длъжностно лице по безопасност 
и здраве“ (определян от Участника като: „специалист по здравословни и безопасни 
условия на труд“) – инж. Петър Пеев, Комисията за пореден път е в невъзможност да 
придобие ясна увереност по отношение придобит от предложения експерт 
специфичен опит, който съобразно изискванията за тази именно експертна позиция 
трябва да е като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 
изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и вътрешните им 
(сградни) инсталации, което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на 
Участника и на одобреното за целите на настоящата процедура изискване, 
обективирано в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията за участие. 

Конкретните данни, изложени от самия Участник и предпоставили така направеното 
от Комисията заключение, се заключават в направеното в ЕЕДОП посочване, че експертът 
има: „Професионален опит: 18 години: Месторабота: 2012 г. – до момента., „Раком НТ“ 
ЕООД – Технически директор; Месторабота: 1999 г. – 2012 г., „Раком НТ“ ЕООД – 
Технически ръководител. По-важни обекти: Въвеждане на енергоспестяващи мерки на 
многофамилни жилищни сгради в гр. Дупница, ул. Трети гвардейски полк 14, по програма 
Региони в растеж 2014 - 2020. Реконструкция и въввеждане на мерки по НПЕЕ, МЖС гр. 
Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 16, вх. А, Б, В, Г. Реконструкция и въвеждане на мерки по 
НПЕЕ, МЖС – бл. 106, гр. Перник. Реконструкция и въвеждане на мерки по НПЕЕ МЖС – 
бл. 71 – 73, гр. Благоевград. Монтаж на телекомункационно оборудване и играждане на 
базови станции натериторията на България“. 

 

Отчитайки обсъдените данни и информация, отразени за инж. Пеев и преди 
всичко декларацията, че експертът е изпълнявал само функции и отговорности като 
Технически директор и Технически ръководител, Комисията счита, че за нея липсва 
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каквато и да е фактическа опора на която да основе извод, че експертът е придобил 
изискуемия за целите на настоящето възлагане (и преди всичко – за позицията, за 
която е предложен) специфичен опит като Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации (а не като Технически ръководител или директор). 

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

на качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството два пъти е 
отбелязало, че притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
Стандарт ISO 9001:2015.  

Така посоченият документ е индивидуализиран от Участника, посредством 
посочване на конкретния му уникален номер, обхвата, срока му на валидност, както и 
неговия издател. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на 
обсъждания Сертификат обаче се установява, че същият този предметен обхват не 
отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Раздел VI.3., т. 4. от 
Обявлението за поръчка, така и в т. 5.4. от Раздел III на Указанията за участие в 
процедурата, по причина на това, че включва следните дейности: „проектиране, 
строителство, строително – монтажни и строително – ремонтни дейности, асамлиране, 
доставка, монтаж и поддръжка на метални конструкции, желязо – решетъчни кули, 
радио и телекомуникационни системи“, докато изискваният за целите на настоящето 
възлагане предметен обхват на притежавания от Участника Сертификат за 
прилагане на гореупоменатия Стандарт, следва да е: „в областта на сградното 
строителство“.  

 
11. В контекста на индикираното и в предходната точка установяване, че и в двете 

полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“, Участникът е вписал декларация и данни единствено за 
притежаван от него Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
Стандарт ISO 9001:2015, Комисията счита, че от негова страна не е доказено 
съответствие с минималното изискване, утвърдено от Възложителя (неоспорено, 
влязло в сила и задължително за изпълнение, съобразно императива на чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 5 от Обявлението за поръчка, така 
и в Раздел III, тт. 5.5. от Указанията за участие в процедурата, съобразно което: 
„Участниците, независимо за коя от обособените позиции участват, трябва да имат 
разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на 
околната среда по Стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с предметен обхват 
в областта на сградното строителство“.   

 
********************************************************************* 
 
II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от Дружеството, дало съгласие да е 
Подизпълнител на Участника - „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, Комисията констатира 
следното: 

 
1. В предпоследното поле на Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, Дружеството, дало 

съгласие да е Подизпълнител на Участника - „Богоев консулт“ ЕООД, е декларирало, че 
участва в процедурата заедно с друг Икономически оператор, а именно: „Раком НТ“ ЕООД, 
посочвайки „ролята“ си в „групата“ като „подизпълнител“.  

Не е посочено наименованието на „участващата група“. 
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Предвид обстоятелството, че обсъжданото поле на ЕЕДОП е относимо и 
приложимо само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях е неприложимо 
за „Богоев консулт“ ЕООД. 

В хипотеза, че попълвайки обсъжданата част на представяния от него ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е искал да обективира волеизявление, с което дава съгласие да 
бъде Подизпълнител на „Раком НТ“ ЕООД, следва да се посочи, че не това е мястото, в 
което следва да бъде отразена тази информация.  

 
2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на Раздел „В“, Част IV от приложения като 
част от офертата ЕЕДОП, инкорпориращ в себе си данни и информация, относими и към 
самия Подизпълнител, Комисията констатира, че в обсъждания ЕЕДОП на „Богоев 
консулт“ ЕООД са допуснати напълно идентични непълноти, неточности и 
несъответствия, съвпадащи с тези, установени от настоящия помощен орган в 
ЕЕДОП, представен от Учатника и подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в 
Раздел I, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 на изложението по-горе, предвид което, настоящият 
помощен орган счита за излишно и ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на 
това, че указанията, дадени от него на самия Участник в Раздел I, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 
7 по-долу, са еднозначно относими и приложими и за Подизпълнителя, което 
обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и заключенията на Комисията) 
неприложими и неважими и за него! 

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

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

 
1. С цел коректно, точно и при стриктно съблюдаване на указанията за попълване на 

ЕЕДОП, съдържащи се в отделни текстове от съдържанието му, както и за да е налице 
основание Комисията да може да приеме безусловно и без необходимост от тълкуване 
съответствието на Участника и евентуално ползван/ни от него капацитет/ресурси на Трети 
лица с изискванията на Възложителя, Икономическият оператор трябва да представи 
нов ЕДОП, като ясно и недвусмислено индивидуализира конкретните субекти, 
вписвайки техните имена/фирмени наименования и критериите за подбор, 
съответствието с които доказва, ползвайки именно техните ресурси (на тези Трети 
лица). В хипотеза, че попълваната форма на ЕЕДОП не позволява вписване на 
визираните данни, следва да се представи друг документ (с вид и форма, по преценка на 
Участника), в който да е обективирана посочената информация. 

Едновременно и в изпълнение на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, от всяко Трето лице 
трябва да се представи отделен ЕЕДОП. 

В хипотеза, че няма да се ползват ресурси (капацитет) на Трети лица, във 
въпросното поле от ЕЕДОП трябва да се отбележи отрицателен отговор („не“). 

 
2. С оглед обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се съдържа цялата 

изискуема информация относно съответствието му с критериите за подбор, независимо от 
това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и Решение 
№601/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания му нов 
ЕЕДОП, „Раком НТ“ ЕООД трябва ясно и без възможност за тълкуване да посочи дали 
за доказване съответствие с минималното изискване да е застрахован с валидна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, клауза 
„проектант“ ще се ползва от застраховката, издадена в това именно качество на 
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„Богоев консулт“ ЕООД, дал съгласие да изпълни дейностите по проектиране и авторски 
надзор като Подизпълнител на Участника. 

 

3. Предвид факта, че нито един от посочените от Участника обекти, на които 
основава съответствието си с едно от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, не попада в пълния обем на дефиницията за „идентичен“ или 
„сходен“ с предмета на настоящето възлагане, всеки един от тези обекти, дори и да не 
бъде заличен от списъка в представяния от Дружеството нов ЕЕДОП, няма да бъде 
приеман за относим и релевантен от страна на Комисията. Едновременно с посоченото, 
в хипотеза, че Участникът не споделя и не е съгласен с този извод на Комисията, 
съответно, поддържа и твърди действително наличие на пълно съответствие на 
въпросните строителни интервенции с предмета на възлаганото с обособена позиция №6 
строителство, по отношение на всеки един от тези договори, допълнително следва да 
представи безспорни доказателства (издадени от трети лица, различни от самия 
Участник), удостоверяващи по безусловен начин, че всеки един от обектите, в който 
са изпълнени строителните дейности включва всички кумулативно изискуеми 
дейности, детайлно изброени по-горе, каквито именно са изискванията, поставени от 
Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, 
т. 5.2. от Указанията за участие. 

 

Едновременно и в допълнение на така дадените му указания, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Раком НТ“ ЕООД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, 
които следва да са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: 
изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на  жилищни сгради, включващи (всеки съответен от обектите) 
кумулативно следните дейности:  (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) 
монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации. 

 
4. С цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във втората забележка, 

следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на основание чл. 101, 
ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в процедурата, при 
вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор следва да направи и ясно посочване на конкретния 
документ удостоверяващ приемането без забележки на изготвените от „Раком НТ“ 
ООД и „Богоев консулт“ ЕООД проектни разработки, издаден от получателя на 
услугата или от компетентен орган. 

В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 
от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  
издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно 
съответствието на Участника с обсъжданото минимално изискване за изпълнение на 
минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „б“ от Обявлението за поръчка, обективирани със същото 
съдържание и Раздел III, т. 5.3.1.4., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, 
Участникът трябва да представи за предложения от него експерт „проектант по част 
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„ВиК – инж. Валери Илиев безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето опит като 
проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване, не не какви да е обекти, 
а конкретно на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
6. С цел доказване, че от страна на Участника е изпълнено минималното изискване, 

одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено 
както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип (предоставян му като 
ресурс на ползвания от него Подизпълнител – „Богоев консулт“ ЕООД) валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ.  

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

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
Участника да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че предложените от него 
проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, многократно цитирано по-горе. 

 

7. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 
предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „ВиК“ – 
инж. Валери Илиев, едновременно с което и за да е налице пълно съответствие с 
минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.4., б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да впише в релевантното поле на 
Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, действителния уникален номер, под 
който инж. Илиев е вписан в поддържания от КИИП регистър на лицата с пълна 
проектантска правоспособност, а именно: №06255. 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията 
за участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: Марин Романов 
притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и нормативи) 
документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за преминат 
курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството 
и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания на ЗУТ.  
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Едновременно, за да бъде доказано по несъмнен и безспорен начин, че същият този 
експерт отговаря и на изискването за допустимост, разписано в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в текста на т. 5.3.2.2., б. 
„б“ от Указанията за участие в процедурата (и имащо задължителен за спазване характер), в 
новоизискания му ЕЕДОП, Участникът трябва да впише релевантни данни, от които по 
недвусмислен начин да бъде почерпена безспорна информация, че г-н Романов е придобил 
специфичен опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи (изпълнявайки функции именно на подобна експертна 
позиция) на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
9. По отношение на експерт „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 

здраве – инж. Петър Пеев, Участникът следва да представи недвусмислени, ясни и 
безспорни данни и информация, допълващи и конкретизиращи вече заявените в 
първоначално представения от него ЕЕДОП, респ., доказващи по безспорен начин пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя, утвърдени по идентичен начин в Раздел VI.3., 
т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата за: придобит от експерта опит при изпълнение на функции и 
отговорности не на каква да е друга позиция, а конкретно като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Раком НТ“ ООД да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че предметния обхват на притежавания от него 
Сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по 
Стандарт ISO 9001:2015, съответства на изискванията, утвърдени от Възложителя 
(неоспорени, влезли в сила и задължителни за изпълнение, съобразно императива на чл. 
101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 4 от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата и е в 
областта на сградното строителство. 

Същите тези релевантни данни, следва да бъдат вписани и в относимото поле 
на новопредставяния от Участника ЕЕДОП. 

 
11. За да бъде допустим в настоящата процедура, Участникът трябва да докаже, че 

отговаря и съответства и на минималното изискване за технически и професионални 
способности, одобрено от Възложителя както в текста на Раздел VI.3., т. 5 от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.5. от Указанията за участие в 
процедурата, като за целта впише в относимото поле на Част IV, раздел „В“ на 
представяния о нов ЕЕДОП релевантни данни и информация за притежаван от него 
документ, удостоверяващ, че Дружеството има разработена, внедрена и 
сертифицирана интегрирана система за управление на околната среда по Стандарт 
EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с предметен обхват в областта на сградното 
строителство.   

Едновременно, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата и 
ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП указва на Икономическия оператор да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от него 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
14001:2015. 
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II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на посочения от 
Участника подизпълнител „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД документите, данните и 
информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С оглед неприложимостта и неотносимостта спрямо него (в качеството му на 

Подизпълнител) на въпросите и указанията, съдържащи се в предпоследното поле на Раздел 
„А“ от Част II на ЕЕДОП, „Богоев консулт“ ЕООД, не следва да попълва същото. 

 
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от 
Подизпълнителя ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от 
самия Участник и обсъдени от Комисията в Раздел I, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от 
констативната част на настоящия Протокол, указанията и изискванията, дадени от 
Комисията на „Раком НТ“ ЕООД (Раздел I, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7), важат напълно 
еднозначно и за Подизпълнителя – „Богоев консулт“ ЕООД, съответно той трябва да 
съобрази същите, като отрази променените/допълнените/новите данни в 
представяния от него нов ЕЕДОП, като не е необходимо повторно представяне на 
изисканите от Комисията документални доказателства, с които следва да се докаже 
достоверността на отделни декларирани факти и обстоятелства. 

 

 
 
21. „ХИДРОСТРОЙ“ АД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1370 от 18.07.2019 г., 

подадена за участие по обособена позиция №1 от обхвата на настоящето възлагане 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция 

на Проектант по част „ВиК” е предложена инж. Стефка Владимирова Георгиева, по 
отношение на която в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП е 
посочено, че притежава Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност 
по ЗКАИИП, с рег. №098853, включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна 
проектантска правоспособност. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра липсва лице, регистрирано с уникален номер 098853 (най-малкото по 
причина на това, че всички номера в Регистъра са пет, а не шестцифрени). 

Нещо повече, лице с имена Стефка Владимирова Георгиева въобще не фигурира в 
разглеждания Регистър. 

 
2. В изпълнение на минималното изискване, одобрено от Възложителя по идентичен 

начин, както в Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в процедурата, в 
относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, по отношение на 
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всяко едно от лицата, формиращи проектантския му екип, Участникът е вписал данни и 
информация за притежавана от всяко отделно от тези лица застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

При направен от нея обстоен и детайлен прочит на така декларираните от 
„Хидрострой“ АД данни, Комисията констатира, че както за експертът, предложен за 
изпълнение на функциите и отговорностите на проектант по част „Архитектурна“ – арх. 
Константинос Зафирис, така и за лицето, определено за проектант по част „Пожарна 
безопасност“ – инж. Иван Кънев, е посочено, че притежават една и съща 
застрахователна полица за сключена застраховка по чл. 171 от ЗУТ, описана по 
следния начин: „Застрахователна полица номер 212219191000014/20.03.2019г., издадена 
от Застрахователно акционерно дружество „ДЗИ-общо застраховане“ ЕАД –
Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството – професионална дейност – проектант – за всички обекти по чл. 171 от 
ЗУТ. Валидна от 23.03.2019 г. до 22.03.2020 г.“. 

Анализирайки всички гореустановени факти в тяхната съвкупност, Комисията счита, 
че идентичността на информацията за притежавана една и съща застрахователна 
полица от двама проектанти не би била възможна и на практика е изключена, 
предвид факта, че въпросните полици са персонални и поименни. 

 
Отчитайки гореизложеното, едновременно с което и основавайки се на ноторно 

известния факт, че в качеството си на помощен орган на Възложителя, на когото са 
делегирани права да проведе процедурата, няма право да тълкува какво е или би било 
действителното волеизявление на Участника, а още по-малко в случая – да предполага на 
кого от двамата проектанти е цитираната застрахователна полица, Комисията счита, 
че по отношение на посочените двама експерти – арх. Константинос Зафирис и инж. 
Иван Кънев не е доказано  съответствие с минималното изискване да имат валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, което минимално изискване е заложено идентично в текстовете на изречение второ 
на т. 2 от Раздел III.1.2. на Обявлението за поръчка и на Раздел III, т. 4.2., изречение 
второ от Указанията за участие в процедурата. 

 
3. За доказване съответствие с минималното изискване за допълнителна 

професионална квалификация, поставено от Възложителя и касаещо експертната позиция 
на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“, за изпълнението на която, в 
офертата на „Хидрострой“ АД е предложен инж. Александър Георгиев, в обсъжданото 
поле на ЕЕДОП е направена индивидуализация на притежавани от него три броя 
Удостоверения за преминати обучения за контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност, издавани с разлика от една година в периода 
2016 г. – 2018 г.  

Спрямо последно във времево отношение Удостоверение, е посочено, че е издадено 
от Център за професионално обучение „Европартнер” ЕООД, с рег. №…...* от  07.04.2018 г. 

Релевантна информация по отношение на срока на валидност на въпросното 
Удостоверение на експерта, в ЕЕДОП на Участника обаче не е представена. 

Предвид изложеното, така представената информация, сочена с цел 
удостоверяване минималното изискване за допълнителна професионална 
квалификация на експерта, Комисията приема за непълна и недостатъчна за 
доказване на последното от минималните изисквания, одобрено от Възложителя в 
текста на Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
разписано и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие, за: притежаван 
от инж. Георгиев валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху 
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качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

 
4. В относимите полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал, 
че разполага както със Сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за 
управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2008, така и с такъв за разработена, 
внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по Стандарт ISO 
14001:2004, като е индивидуализирал всеки един от тях посредством неговия уникален 
номер и предметен обхват. Посочена е и организацията – издател на визираните документи. 
Направена е и декларация, съобразно която валидността на всеки от двата обсъждани 
Сертификата е до 07.01.2021 г. 

 

Обсъждайки така представената ѝ информация и независимо от направеното 
от Икономическия оператор волеизявление, според което притежаваните от него 
Сертификати са с оставащ дълъг период на валидност (07.01.2021 г.), Комисията 
намира, че е нормативно ограничена във възможността да приеме за достоверна така 
направената от Участника декларация, по причина на това, че считано от 15.09.2018 
г. всеки един от въпросните Стандарти, на които Участникът основава 
съответствието си с две от минималните изисквания, поставени от Възложителя за 
целите на настоящата процедура, а именно: ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 са 
отменени и заменени съответно със Стандарт ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 (след 
изтичане на определения за всеки от тях транзитивен тригодишен период, считано 
от 25.09.2015 г.), което обстоятелство безпорно сочи, че Сертификатите, на които 
се е позовал Икономическия оператор са били невалидни и към датата на подаване на 
офертата му. 

Предвид установеното, позоваването от страна на Участника на невалидни 
Сертификати за разработени, внедрени и сертифицирани от него системи за 
управление на качеството и на околната среда, Комисията счита за недвусмислено 
видно неизпълнение от негова страна на утвърдените, неоспорени и влезли в сила 
изисквания на Възложителя, обективирани както в Раздел VI.3., т. 4 и т. 5, във връзка 
с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и 
в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата, поставящи 
условието всеки един от Участниците, независимо за коя от седемте обособени 
позиции участва, да има: 

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

както и 

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

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

 

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

 
1. С цел доказване на съответствие с условията и изискванията, одобрени и 

разписани от Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „в“ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.3.1.4., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, 
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Икономическият оператор следва да представи допълнително официален 
удостоверителен документ – Удостоверение, издадено от КИИП, от което ясно и 
недвусмислено да е видно, че предложения от Дружеството експерт за позицията на 
Проектант по част „ВиК“ – инж. Стефка Владимирова Георгиева е вписана в 
Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност за 2019 г. 

 
2. С цел доказване, че от страна на всеки един от предложените от Участника 

експерти, определени за: проектант по част „Архитектурна“ – арх. Константинос 
Зафирис и за проектант по част „Пожарна безопасност“ – инж. Иван Кънев, е 
изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо 
и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за 
участие в процедурата, Комисията указва на „Хидрострой“ АД да впише в относимите 
полета на новоизискания му ЕЕДОП ясни, недвусмислени и непредпоставящи тълкуване 
данни и информация за притежавана от всяко от посочените лица валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

 

Едновременно с така дадените указания, ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, Комисията изисква от Участника да представи и заверени 
копия на съответна/ни застрахователна/ни полица/и, от която/които да е несъмнено 
видно, че предложените от него проектанти арх. Константинос Зафирис и инж. 
Иван Кънев отговарят на обсъжданото минимално изискване, одобрено за целите на 
настоящето възлагане и въведено с критерия за икономическо и финансово състояние. 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, а също и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
заверено копие на притежаваното от предложения в офертата му за заемане на 
позиция „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ експерт, а именно: 
инж. Александър Георгиев, Удостоверение/Сертификат за преминат курс за 
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ. 

Едновременно, всички релевантни данни, доказващи съответствието на 
експерта с обсъжданото минимално изискване, трябва да бъдат вписани в 
относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на новия му ЕЕДОП. 

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

професионални способности, одобрени от Възложителя по идентичен начин както в Раздел 
VI.3., т. 4 и т. 5, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от 
Обявлението за поръчка, а така също и в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за участие 
в процедурата, Участникът трябва да попълни в съответните първо и второ полета 
на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление“ от ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към притежаваните 
от него Сертификати за: 

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

- разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 
на околна среда по валидния и актуален Стандарт EN ISO 14001:2015, или 
еквивалентен. 
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Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки, че същото е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, Комисията указва на Участника да представи в 
приложение към изискания му нов ЕЕДОП и заверени копия на самите Сертификати, 
удостоверяващи както наличието на внедрени от „Хидрострой“ АД всяка една от 
горевизираните системи за управление на качеството и на околната среда, съобразно 
съответно релевантните и валидни понастоящем Стандарти, така и 
съответствието на Икономическия оператор с минималните изисквания, одобрени за 
целите на възлагането в горецитираните части от Документацията за участие в 
процедурата.   

 
 
 

22. „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1371 от 18.07.2019 г., 
депозирана за участие по обособена позиция №3 на обществената поръчка 

 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. Приложеният като част от офертата Единен европейски документ за обществени 

поръчки на Участника, е представен в електронен вид, в нередактируем PDF формат, без, 
обаче същият да е цифрово подписан от задължените за това лица, по смисъла на чл. 
40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, който пропуск по 
съществото си представлява неспазване на императивното изискване на чл. 67, ал. 4 
от ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 

С цел коректност на отразяваните данни, следва да се посочи, че под текстовото 
съдържание на разглежданата декларация (ЕЕДОП) са изписани имената на двамата 
Изпълнителни директори и на останалите трима Членове на Съвета на директорите на 
Дружеството. Освен липсата на въпросните подписи, при имената на всеки от тримата 
Членове на Съвета на директорите е виден следния надпис „unsigned signature field (click to 
sign)“. 

На следващо място, видна, според Комисията е и липсата на запознатост на 
Икономическия оператор с подробните и ясни указания на Възложителя, разписани по 
начин за максимално улеснение на Участниците при подготовката на офертите им, 
които обяснения са обективирани на повече от две страници в Раздел IV, т. 2.2.1., А) 
от Указанията за участие в процедурата и в които ясно е пресъздадено следното 
законово положение: „съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Единният европейски документ за 
обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, по образец, утвърден с 
акт на Европейската комисия.  

ЕЕДОП се представя в електронен вид, във формат PDF, подписан с електронен 
подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 
услуги, записан на подходящ оптичен носител и приложен към документите по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП, част от офертата за участие в процедурата“. 

Нещо повече, в частта от обсъждания раздел на Указанията, наименована 
„Представяне на ЕЕДОП“ (стр. 54), още по-недвусмислено е указано, че: „при 
представянето, попълненият формуляр се подписва с електронен подпис във версия в 
PDF формат, т.е. независимо от начина на попълване на ЕЕДОП, същият се 
представя към пакета документи за участие по съответната обособена позиция във 
формат PDF, подписан с електронен подпис и записан на подходящ оптичен носител. 
Форматът, в който се предоставя документа не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание“. 
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2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



257 
 
 

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

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 016843. 

Посочена е и конкретна връзка (линк) към публично оповестената по партидата на 
Дружеството информация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) - 
https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_member s=14972. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган, следвайки посочената връзка, извърши на 
самостоятелно основание проверка на данните и информацията, публично оповестени в 
ЦПРС, поддържан от Камарата на строителите в Р. България, в резултат от която установи 
следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1289 от 26.09.2019 г., „Инфра 
експерт“ АД действително е вписано в ЦПРС за изпълнение на обекти от първа група, 
строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от първа до пета категория, само че за удостоверяване верността на това 
обстоятелство, на строителя е издадено Удостоверение с № I - TV 021005. 

 
5. По отношение на нито един от деветте проектанти, определени за експерти 

в квалифицирания екип, предоставян на Участника като ресурс на деклариралия, че ще 
изпълнява дейностите по проектиране и авторски надзор Подизпълнител, в полето на Част 
IV, раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно 
това дали притежават валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ 
по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя 
по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ 
от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ 
от Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Следва да се отбележи, че в полето на Част IV, Раздел „Б“, т. 5 на своя ЕЕДОП, 
Участникът е описал притежаваната от Дружеството, дало съгласие да бъде Подизпълнител 
(„Би Ес проект“ ЕООД) застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството“, в качеството му на проектант, но аналогична информация 
по отношение на лицата от посочения проектантски екип на Подизпълнителя в 
обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Би Ес проект“ ЕООД, издадена му в посоченото качество на 
„проектант“. 
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6. По отношение на определеното от „Инфра експерт“ АД лице за заемане на 

експертната позиция на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. 
Весела Чапанова, не са представени достатъчно данни, способстващи за приемане по 
безусловен начин, че същата отговаря изцяло на едно от утвърдените от Възложителя 
специфични минимални изисквания за въпросната експертна позиция, а именно: да 
притежава „валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ“. 

По отношение на така поставеното за целите на процедурата изискване, в полето на 
т. 6 в Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, е направено позоваване на конкретен документ, 
описан относително детайлно по следния начин: „Удостоверение за „контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ 
№……..*/31.07.2018 г., издадено от Център за професионално обучение 
„Европартнер“ЕООД“.  

 

Фактът, че липсва деклариране досежно срока на валидност на въпросното 
Удостоверение, на което следва да се основава съответствието на експерта обаче 
обосновава извода на Комисията, че е препятствана възможността ѝ за 
безпристрастна и обективна преценка отговаря ли инж. Чапанова на изискванията, 
поставени от Възложителя като критерий за подбор и допустимост в текста на 
Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от Обявлението за поръчка, еднозначно отразено и в  
Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

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

II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 
редовността на ЕЕДОП, представен от „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, декларирало 
съгласието си да бъде Подизпълнител на Участника и да му предоставя капацитет и 
ресурси, Комисията констатира следното: 

 
1. Приложеният като част от офертата Единен европейски документ за обществени 

поръчки на Подизпълнителя, е представен в електронен вид, в нередактируем PDF формат, 
без, обаче същият да е 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, който пропуск по 
съществото си представлява неспазване на императивното изискване на чл. 67, ал. 4 
от ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 

С цел коректност на отразяваните данни, следва да се посочи, че под текстовото 
съдържание на разглежданата декларация (ЕЕДОП) е виден единствено следния надпис 
„unsigned signature field (click to sign)“. 

На следващо място, видна, според Комисията е и липсата на запознатост на 
Икономическия оператор с подробните и ясни указания на Възложителя, разписани по 
начин за максимално улеснение на заинтересованите от участие в процедурата лица 
при подготовката на офертите им, които обяснения са обективирани на повече от 
две страници в Раздел IV, т. 2.2.1., А) от Указанията за участие в процедурата и в 
които ясно е пресъздадено следното законово положение: „съгласно чл. 67, ал. 4 от 
ЗОП, Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително 
в електронен вид, по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.  

ЕЕДОП се представя в електронен вид, във формат PDF, подписан с електронен 
подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 
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услуги, записан на подходящ оптичен носител и приложен към документите по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП, част от офертата за участие в процедурата“. 

Нещо повече, в частта от обсъждания раздел на Указанията, наименована 
„Представяне на ЕЕДОП“ (стр. 54), още по-недвусмислено е указано, че: „при 
представянето, попълненият формуляр се подписва с електронен подпис във версия в 
PDF формат, т.е. независимо от начина на попълване на ЕЕДОП, същият се 
представя към пакета документи за участие по съответната обособена позиция във 
формат PDF, подписан с електронен подпис и записан на подходящ оптичен носител. 
Форматът, в който се предоставя документа не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание“. 

 
2. В първото поле на Раздел „Г“ „Специфични национални основания за изключване“ 

от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Подизпълнителят е дал положителен 
отговор (Икономическият оператор е декларирал, че по отношение на него се прилагат 
специфични национални основания за изключване).  

Едновременно, в продължение и в пълен противовес на предходната си 
декларация (отбелязване на отговор „да“), Икономическият оператор подробно и в 
детайли е декларирал като неприложими спрямо него конкретни основания, 
кореспондиращи с разпоредбите на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, посочвайки следното: 
„По отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия 
административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го 
представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи не са 
издадени присъди за престъпления по чл. 194 – 208, 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 
255а и чл. 256-260 от НК; По отношение на икономическия оператор или на лице, което е 
член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има 
правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките 
на тези органи не са на лице нарушения свързани с чл. 61,ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда. По отношение на икономическия 
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или 
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да 
упражнява контрол в рамките на тези органи не са на лице нарушения по чл. 13, ал. 1 от 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност“. 

 

Предвид обстоятелството, че въпросът, на който следва да се отговори в 
обсъжданото поле на ЕЕДОП е „Прилагат ли се специфични национални основания за 
изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 
поръчка?“, в хипотеза на неприложимост (в какъвто смисъл е второто от 
волеизявленията на Дружеството) и то на всички, посочени от Възложителя 
национални основания за изключване (Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1 и 
т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата), в същото това поле на ЕЕДОП 
следва да бъде отбелязан отговор „не“. 

 

3. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово 
състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Подизпълнителят е декларирал в относимото поле на Раздел „Б“ от 
Част IV на разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална отговорност“ 
по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството си на проектант. 

Конкретно посочени са както номера на застрахователна полица, застрахователната 
институция, издала конкретния документ, така и стойността на застрахователната сума, до 
размера на която е застрахована отговорността на Икономическия оператор.  
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Видно обаче от декларирания период на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Дружеството (от 02.10.2018 г. до 01.10.2019 г.), същата е била валидна към 
датата на подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на 
настоящия протокол, посоченият документ не създава валидно застрахователно 
правоотношение.     

 
4. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от „Би Ес проект“ 

ЕООД и формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, определен за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството на обекта по обособена позиция №3 от обхвата на настоящето 
възлагане, в относимото поле на Част IV, раздел „В“ на представения негов ЕЕДОП не е 
вписана релевантна информация, досежно това дали притежават валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 
каквото изискване е поставено от Възложителя по напълно идентичен начин както в 
текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в 
процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Както вече беше отбелязано в предходната точка (макар и в друг контекст), в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на своя ЕЕДОП, Подизпълнителят е описал 
притежаваната от него застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството“, в качеството му на проектант, но аналогична информация 
по отношение на лицата от посочения от Дружеството проектантски екип в обсъжданото 
поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Би Ес проект“ ЕООД, издадена му в посоченото качество на 
„проектант“. 

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

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

 
1. На основание и с цел точно и стриктно изпълнение на императивната разпоредба 

на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Участникът трябва да представи нов ЕЕДОП цифрово подписан (с 
квалифициран електронен подпис) от задължените за това лица по смисъла на чл. 40, 
ал. 1, т. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП и приложен като основна част 
от изисканите му допълнителни документи в електронен вид, в нередактируем 
формат. 

 
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел I, т. 2 от 

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

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

 

4. За да е доказано по недвусмислен начин съответствието на „Инфра експерт“ АД с 
минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано по 
идентичен начин както в Раздел III.1.1 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, в първото поле (т. 1) на Раздел „А“ от Част IV на 
представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна 
индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо 
вписването му в ЦПРС, а именно: № I - TV 021005. 

 
5. С цел доказване, че от страна на Участника е изпълнено минималното изискване, 

одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено 
както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип (предоставян му като 
ресурс на ползвания от него Подизпълнител – „Би Ес проект“ ЕООД) валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от Подизпълнителя „Би Ес проект“ ЕООД аналогична застраховка (в 
качеството му на „проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да 
бъде отразено в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ и на новопредставяния за 
Участника ЕЕДОП. 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, а също и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата, едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
доказателство/а, че предложения в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ експерт, а именно: инж. Весела 
Чапанова, притежава валиден документ - Удостоверение/Сертификат за преминат 
курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството 
и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания на ЗУТ. 

От така представяното/ните доказателство/а следва да са видни: датата на 
издаване, срока на валидност на документа, неговия предметен обхват и издалата го 
институция/организация, които данни следва да бъдат вписани и в относимото поле 
на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на представяния от Участника нов ЕЕДОП. 
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II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на Подизпълнителя, 
„БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД документите, данните и информацията, които следва да се 
представят допълнително, а именно: 

 
1. На основание и с цел точно и стриктно изпълнение на императивната разпоредба 

на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Подизпълнителят трябва да представи нов ЕЕДОП цифрово 
подписан (с квалифициран електронен подпис) 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 приложен 
като основна част от изисканите от Участника допълнителни документи в 
електронен вид, в нередактируем формат. 

 
2. Предвид установената от Комисията противоречиво дадена от Подизпълнителя 

информация, касаеща приложимостта спрямо него на конкретно изброени специфични 
национални основания за изключване, утвърдени от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 
2.1.2.4. от Указанията за участие в процедурата, респ., предприетите от него мерки за 
реабилитиране, както и с цел установяване налице ли са действително спрямо 
Икономическия оператор, или не, въпросните основания за отстраняване, при 
представянето на коригирания от него нов ЕЕДОП, попълвайки Част III, Раздел „Г“, 
поле първо и второ, „Би Ес проект“ ЕООД трябва ясно, недвусмислено и без 
възможност за каквото и да е тълкуване сам да посочи коя от двете, направени от 
него разнопосочни и противоречащи си декларации следва да се приема за реално 
съответстваща и приложима спрямо него. 

В хипотеза на приложимост на някое от посочените от Възложителя в 
съответствие с относимата нормативна уредба национално основание за изключване, 
в следващото поле „моля, опишете подробно“ на същия Раздел „Г“ в Част III от 
ЕЕДОП следва да се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор 
мерки за надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и 
съответно, на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни 
документи, удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

Обратното, в хипотеза на неприложимост на всички, посочени от 
Възложителя национални основания за изключване (Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 
2.4.5., т. 2.5.1 и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата), в първото поле на 
Част ІІІ, Раздел Г, следва да бъде отбелязан отговор „не“. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Икономическия оператор да представи 
доказателство/а от което/които да е видно, че валидността на притежаваната от 
него задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, в качеството му на проектант, е удължена, или че е сключил нова застраховка, 
валидна към датата на представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с 
което следва да  впише в относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на 
валидност на застрахователната си полица. 

От друга страна, предвид обстоятелството, че Участникът се позовава на този 
капацитет на Подизпълнителя за доказване съответствие с посочения критери за подбор, 
данните, касаещи валидността на застраховката на „Би Ес проект“ ЕООД, следва да се 
отразят и в новия ЕЕДОП на „Инфра експерт“ АД. 

 
4. С цел доказване, че от страна на „Би Ес проект“ ЕООД (респ. и от самия 

Участник) е изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за 
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икономическо и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от 
Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ 
от Указанията за участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни и 
информация за притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от 
него проектантски екип валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от самото Дружество аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Подизпълнителя 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на „Би Ес 
проект“ ЕООД да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че предложените от него 
проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, многократно цитирано по-горе. 

 

 
 
23. „НЕКС БИЛД“ ЕООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1372 от 18.07.2019 г., 

депозирана за обособена позиция №6 на обществената поръчка 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. В предпоследното поле (буква „д“) на Част II, Раздел А „Информация за 

икономическия оператор“, на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи 
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, 
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез 
пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?“ е 
даден отрицателен отговор (отбелязан е отговор „не“), който отговор е в пълен 
противовес на декларацията, направена от представляващото Дружеството лице и 
обективирана в Част III, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски“, съобразно която, Участникът не е извършил нито 
нарушения, свързани със задълженията му за плащане на данъци, нито нарушения, 
свързани със задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в 
страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган. 

Предвид така установената липса на припокриване на волеизявленията, касаещи 
нормативно установени с разпоредбата на чл. 54 ал. 1, т. 3 от ЗОП основания, наличието на 
които предпоставя задължително изключване (отстраняване) от процедурата, Комисията 
счита, че е в обективна невъзможност да кредитира което и да е от тях като 
меродавно и достоверно. Именно поради липсата на ясна безспорност в едната или в 
другата от противостоящите си декларации, приемането на която и да е от тях, или би 
поставило в неблагоприятно отношение Участника, или пък би било дискриминационно за 
останалите, коректни във волеизявленията си Участници. 

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

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, като критерий за 
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подбор, разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация 
(вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), поддържан от 
Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен регистър съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен, и при условията на взаимно 
признаване), за изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на 
възлагане с настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №6), 
Участникът, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на 
Централния професионален регистър на строителя, декларирайки, че притежава 
Удостоверение с уникален № I-TV 11284. 

Липсва обаче яснота по отношение: предметния обхват на въпросното 
Удостоверение (групата и категорията строежи, които Участника може да 
изпълнява) и срока на валидност на посочения удостоверителен документ, съобразно 
придружаващия го контролен талон, издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС. 

Посочена е обаче конкретна връзка (линк) към публично оповестената по партидата 
на Дружеството информация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) - 
http:// register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14717. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган, следвайки посочения от Участника линк, 
извърши на самостоятелно основание проверка на данните и информацията, публично 
оповестени в ЦПРС, поддържан от Камарата на строителите в Р. България, в резултат от 
която установи следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1206 от 07.02.2019 г., „Некст 
билд“ ЕООД е вписано в ЦПРС за изпълнение на обекти от първа група, строежи от 
високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от първа до пета категория, като за удостоверяване верността на това 
обстоятелство, на строителя е издадено Удостоверение с № I - TV 019908, валидността 
на което е до 30.09.2020 г. 

 
3. В относимото поле на Раздел „Б“, Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, 

Участникът е декларирал, следното, цитирано дословно: „900 000 лв., № ……*,  
Застрахователно дружество „Евроинс“ АД. 

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

Липсва също така и дори и минимална информация досежно: началната дата и 
срока на валидност на издадената в полза на Дружеството застрахователна полица. 

 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от Участника 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на т. 4.2. 
от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея за пореден път е налице обективна 
невъзможност да приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП.  

Нещо повече, стриктният прочит на условията за участие в процедурата, одобрени от 
Възложителя и разписани в Указанията за участие, сочи на несъобразяване от страна на 
„Некст билд“ ЕООД още и на изискванията, ясно разписани като т. (1), т. (3) и т. (4) в текста 
на пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо т. 4.2. в Раздел III на същия този 
документ, съобразно което: „При подаването на офертата си, Участникът декларира 
съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово 
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състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле второ 
(когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП) ................ Във визираното поле следва да се 
предоставят данни и информация относно: ………… (1) застрахователната 
полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване;…… (3) професионалната 
дейност, която е предмет на застраховката – „проектант“, респ. „строител“; (4) 
срок/валидност на застраховката ……“. 

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

професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) 
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка/конкретната обособена позиция, в първото поле на Раздел „В“ от 
Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил позоваване на 2 (два) предметно 
представени обекта. 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Некст билд“ ЕООД 
факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен 
строителен обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, едновременно с 
което и отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като критерии за подбор, 
Комисията установи следното: 

 

4.1. Описаните от Участника като изпълнени от него строително-монтажни 
работи, по нито един от посочените два обекта, на които Дружеството се позовава за 
доказване на наличието спрямо него на изискуемите технически и професионални 
способности, не покриват в тяхната съвкупност изискуемото от Възложителя 
кумулативно наличие от конкретно дефинирани строителни дейности, определящи 
за това дали обектът е „идентичен или сходен“ с предмета на настоящата 
обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, а именно: изпълнение на 
СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации. 

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

- в обхвата на първото, декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №6 строителство, не се включват дейности по: монтаж 
на топлоизолация на покрив; 

- от направеното от Участника изброяване на дейностите, изпълнени от него при 
строително-ремонтните работи, включени в обхвата на втория договор, имащ за предмет 
„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски 
надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Панагюрище, 
построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по четири обособени 
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позиции”. Обособена позиция №1: „Сграда с административен адрес: гр. Панагюрище, 
ж.к. „Оптико електрон - I“, бл. 6“, се установява изпълнение на почти всички от 
изискуемите в тяхната кумулативна даденост дейности. Липсват обаче отново 
дейности по монтаж на топлоизолация на покрив. 

 
Липсата на безспорна доказаност от страна на Икономическия оператор, че 

сочените за изпълнени от него два обекта, отговарят в максимална степен на 
изискванията на Възложителя, предпоставя и заключението на настоящия помощен 
орган, че спрямо „Некст билд“ ЕООД не е налице съответствие с едно от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, оповестено с 
горецитираните части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка и Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие), а именно: през предходните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности за: 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи (всеки 
съответен от обектите) кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

 

4.2. На следващо място, Комисията констатира, че по отношение на нито един от 
посочените като изпълнени от него два строежа, Икономическият оператор не е 
представил данни за съответния, съставен за всеки отделен обект Констативен акт 
за установяване на годността за приемането му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството или друг документ за 
предаване и приемане на строежа от Възложителя, поради която неточност в 
предоставената ѝ информация, Комисията намира за недоказано (към момента) от 
страна на Дружеството, че който и да било от отделните обекти може да се приеме 
за „изпълнен“ (такъв, който е не само завършен, но за него е издаден и съответен акт 
за установяване годността за приемането и ползването му), по причина на това, че в 
третата забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.2. в Раздел III от 
Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване 
съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и професионални 
способности, „дейностите (строителството) ще се считат за „изпълнени”, когато за 
завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за 
предаване и приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора“. 

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

 
5. Във второто поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Участникът, вместо да впише релевантни данни и информация, изискуеми за доказване 
съответствието си с минималното изискване за технически и професионални способности, 
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утвърдено за целите на настоящето възлагане както в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие, 
е направил общо позоваване на същите два договора за инженеринг, на които основава 
опита си като строител, в обхвата които е посочил, че е осъществявал както дейности по 
„изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски 
надзор“, така и „изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на 
енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради“. 

В резултат от направения от нея обстоен прочит на така предоставените от 
Участника данни за придобит от него професионален опит в областта на проектирането, 
Комисията установи, че липсва каквато и да е информация досежно конкретния 
документ, с който всеки, сочен като изготвен от Дружеството инвестиционен 
проект, е приет без забележки от съответния Възложител. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за достатъчно 
съществен, поради факта, че води до препятстване възможността за обективна и 
безпристрастна преценка съответства ли Икономическия оператор на поставеното 
от Възложителя условие за допустимост, поставено във визираните части от 
Документацията, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

От друга страна, така установеният от нея пропуск формира извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие, но е допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, 
следващо цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в 
Указанията за участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него 
проектантска услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

Освен всичко горепосочено, прави впечатление и обстоятелството, че 
вписаните от Участника стойности на изпълнените от него проектантски услуги 
съвпадат изцяло с тези, вписани в първото поле на разглежданата Част от ЕЕДОП, 
досежно изпълнените от Дружеството строителни интервенции, което е 
практически невъзможно. 

Практически невъзможен е и посочения период на изпълнение на двата 
инвестиционни проекта, който е записан по един и същи начин за двете услуги и е във 
времеви диапазон от един ден – от 15.07.2019 г. до 15.07.2019 г. 

 
6. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от Участника и 

формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, определен за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството на обекта по обособена позиция №6 от обхвата на настоящето 
възлагане, релевантното поле на Част IV, раздел „В“ на представения негов ЕЕДОП не е 
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вписана никаква информация, досежно това дали притежават валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 
каквото изискване е поставено от Възложителя по напълно идентичен начин както в 
текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в 
процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
евентуално притежавана от „Некст билд“ ЕООД застраховка, издадена му в качеството на 
„проектант“. 

 

7. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е отбелязал, че разполага 
със Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015, като е индивидуализирал същия, посредством конкретния му уникален номер и 
организацията, издател на въпросния документ. 

Прави впечатление, обаче, че по отношение на така визирания документ, на 
който основава съответствието си с едно от минималните изисквания за технически 
и професионални способности, Икономическият оператор не е посочил конкретния 
предметен обхват на притежавания от него Сертификат, както и периода му на 
валидност, който пропуск препятства възможността на Комисията да направи обективен, 
достоверен и обоснован извод за съответствието на Дружеството с утвърденото за целите 
на настоящето възлагане минимално изискване, въведено като критерий за подбор както в 
Раздел VI.3., т. 4. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията 
за участие в процедурата. 

 

8. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 
деклариране от страна на Участника разполагаемостта му със Сертификат за внедрена 
система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, издаден от 
независимо лице съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, която разполагаемост по същество следва да 
докаже съответствие на Икономическия оператор с друго от минималните изисквания за 
технически и професионални способности, одобрено от Възложителя в текста на т. 
5, в Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като критерий за 
подбор и в Раздел III, т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото, 
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с уникалния му номер и 
издател документ, пропускайки, обаче да посочи предметния му обхват и период на 
валидност. 

 

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

 
1. Предвид установената от Комисията противоречиво дадена от представителя на 

Участника информация, касаеща приложимостта спрямо Дружеството на едно или 
повече от отделните задължителни основания за отстраняване в процедурата, въведени 
с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, транспонирани и в Раздел III, т. 2.1.2.1. от 
Указанията за участие в процедурата, както и с цел установяване налице ли са спрямо 



269 
 
 

Икономическия оператор, или не, едно или повече от основанията за отстраняване, 
визирани в посочената императивна разпоредба на ЗОП, Комисията указва на 
Участника да представи нов ЕЕДОП, като трябва ясно, недвусмислено и без 
възможност за каквото и да е тълкуване сам да посочи коя от двете, направени от 
него разнопосочни и противоречащи си декларации следва да се приема за реално 
съответстваща и приложима спрямо „Некст билд“ ЕООД, а именно: има или не 
задължения за данъци и/или социалноосигурителни вноски и ако няма, защо не може 
да представи удостоверителен документ за тяхното заплащане.  

Едновременно, в хипотеза на приложимост на някое от въпросните 
задължителни основания за изключване, императивно установени в цитираната 
разпоредба на ЗОП, следва да се посочат и конкретно предприетите от Участника 
мерки за надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива). 

 Обратното, в хипотеза на неприложимост на нито едно от въпросните 
основания, предпоставящи задължително изключване от участие, в предпоследното 
поле (буква „д“) на Част II, Раздел А „Информация за икономическия оператор“, следва 
да бъде отбелязан отговор „не“. 

 
2. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствие на Участника с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано в Раздел 
III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 от Указанията за участие в 
процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на представяния от него нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор следва да направи ясна индивидуализация на конкретно 
притежаваното от него Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС, 
включително като посочи предметния му обхват, действителния му номер - № I - TV 
019908 и срока му на валидност, съобразно контролния талон, издаден на основание чл. 
23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като неразделна част от Удостоверението. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва 
на Участника да представи доказателство/а, от което/които да е видно, че притежава 
валидна/и задължителна/и застраховка/и „Професионална отговорност“ по чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ, едновременно с което следва да впише в относимото поле на Част IV, Раздел 
„Б“ на представяния нов негов ЕЕДОП всички релевантни данни, доказващи 
съответствието му с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в 
Раздел III, т. 4.2. от Указанията за участие в процедурата.  

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

!!! Посредством въпросните данни, информация и доказателствени документи 
следва да се доказва съответствие на Дружеството с визираното минимално изискване, 
одобрено от Възложителя, според което: „Всеки Участник, подаващ оферта в настоящата 
процедурата, независимо за коя от обособените позиции участва, трябва да е 
застрахован с валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност“ по смисъла на 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, клаузи „проектант“ и „строител“. 

 
4. Предвид факта, че и двата посочени като изпълнени от него обекти не попадат в 

дефиницията за „идентични“ или „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, същите, 
дори и да не бъдат заличени от списъка в представяния от Дружеството нов ЕЕДОП, 
няма да бъдат приемани за относими и релевантни от страна на Комисията.  
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Едновременно с посоченото, в хипотеза, че Участникът не споделя и не е 
съгласен с този извод на Комисията, съответно, поддържа и твърди действително 
наличие на пълно съответствие на въпросните строителни интервенции с предмета на 
възлаганото с обособена позиция №6 строителство, по отношение на всеки един от тези 
договори, допълнително следва да представи безспорни доказателства (издадени от 
трети лица, различни от самия Участник), удостоверяващи по безусловен начин, че 
всеки един от обектите, в който са изпълнени строителните дейности включва 
всички кумулативно изискуеми дейности, детайлно изброени по-горе, каквито именно 
са изискванията, поставени от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за  
поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие. 

 

Независимо от това дали Участникът ще продължава да се позовава на обсъжданите 
обекти или ще посочи други изпълнени от него строителни интервенции, с 
новопредставяните данни, информация и доказателствени документи, следва по ясен 
и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Некст билд“ ЕООД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, 
които следва да са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно следните дейности: (1) 
монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации. 

Едновременно, с цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от 
него данни досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, 
считано от датата на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя 
дефиниция за „сходност“ с тези, предмет на настоящата обществена поръчка, както и за 
безспорност при доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и 
професионални способности, Участникът трябва, при вписване на информацията в 
първото поле на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи и 
ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за 
предаване и приемане на съответния обект, с който е установена годността за 
приемане на всеки отделен от вписаните от него във въпросното поле строежи 
(минимум два), на изпълнението на които основава съответствието си с конкретно 
обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 

5. За да бъде доказано от страна на Участника пълно съответствие на декларираните 
от него данни, досежно проектантските услуги, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на поставеното от Възложителя 
изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по 
обособена позиция №6, както и с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя 
във втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, 
което на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на 
Участниците в процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
изпълнение (готовите проектни разработки), издаден от получателя на услугата или 
от компетентен орган, както и на действителните стойности, заплатени му от 
отделните Възложители за изготвянето на отделните проектни разработки (не за 
изпълнен цялостен инженеринг). 

Следва също така, коректно и вярно да се впишат реалните периоди, в които 
Дружеството е изготвило посочените от него проектни разработки. 
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В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 
от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  
издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че 
„Некст билд“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 
6. С цел доказване, че от страна на Участника е изпълнено минималното изискване, 

одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено 
както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежавана от „Некст билд“ ЕООД аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Дружеството 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
Участника да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че всеки един от предложените от 
него проектанти отговаря на одобреното за целите на настоящето възлагане 
минимално изискване, многократно цитирано по-горе. 

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

професионални способности, въздигнато като критерий за подбор и одобрено от 
Възложителя в Раздел VI.3., т. 4 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в 
Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор 
трябва да попълни в първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ на новопредставяния негов 
ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към притежавания от него 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015, в което число и предметния му обхват и период на валидност. 

Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и имайки преди всичко за цел законосъобразно 
провеждане на процедурата, указва на Икономическия оператор да представи в срока по 
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на 
притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
по стандарт ISO 9001:2015. 

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

констатацията на Комисията, досежно направената от „Некст билд“ ЕООД непълна 
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на 
околната среда по стандарт ISO 14001:2015 (т. 8 от констативната част на настоящия 
Протокол), представяйки изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва 
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да попълни в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“, всички данни, относими и релевантни към така 
притежавания от него Сертификат, в което число и предметния му обхват и периода 
на валидност на обсъждания документ. 

 
Едновременно, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата и 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП указва на Икономическия оператор да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от него 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
14001:2015. 

 

 
 
24. „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1373 от 18.07.2019 

г., подадена за обособена позиция №6 на обществената поръчка 
 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. В Част II, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти“ от ЕЕДОП е направено отбелязване, обективиращо волеизявлението на 
Икономическият оператор да използва капацитета на други субекти (Трети лица, по 
смисъла на чл. 65 от ЗОП), но без да е посочен техния брой и да е направена персонална 
идентификация на тези лица. Не е посочен и капацитета на Третото/Третите 
лице/лица, което/които Участникът възнамерява да ползва за доказване 
съответствие с утвърдените за целите на настоящата процедура критерии за 
подбор. 

Съобразно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, „участниците могат за 
конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние, техническите способности и професионалната 
компетентност“. 

Основавайки се на конкретните хипотези, при които на Участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка е предоставена правна възможност да се позове на 
капацитета на трети лица, законодателно уредени в цитираната и приложима нормативна 
уредба, отчитайки и обстоятелството, че за целите на настоящето възлагане, Възложителят 
е поставил критерии и изисквания както към икономическото и финансовото състояние, 
така и към техническите и професионални способности на Икономическите оператори, 
Комисията намира за недопустимо по тълкувателен път да извежда заключение за 
вероятната относимост на капацитета на други субекти, които Дружеството е само 
индикирало, че ще ползва. 

Едновременно, съобразно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, „когато участникът 
е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 
критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който 
съдържа информация по ал. 1“ (за липса на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор, за доказването на които Участникът се позовава на техния 
капацитет). 

Така цитираната разпоредба е транспонирана от Възложителя и публично 
оповестена с изискването, съдържащо се в текста на последния абзац на т. 1.3. в Раздел III 
от Указанията за участие, съобразно което „Всяко Трето лице, на чийто капацитет се 
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позовава Участника, представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната 
информация: …….“.  

 

С цел пълнота и обективност на отразяваните от нея факти, следва да се посочи, че 
като елемент от представените от „Техно-енерджи“ ООД документи по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП, формиращи част от офертата му, Комисията констатира, че са приложени и 
попълнени индивидуални единни декларации (ЕЕДОП) от 7 (седем) физически лица, 
определящи себе си като проектанти, предоставящи капацитет за изпълнение на отделни 
части на работния проект и за осъществяване на авторски надзор по тези части. 

Видно обаче от данните и информацията, отразени в полето, относимо към 
експертите, предвидени от Участника за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, 
в Раздел „В“ на Част IV от ЕЕДОП, не са посочени конкретни лица, определени за 
осъществяване на функциите, произтичащи от отделните проектантски позиции 

Предвид горепосочените факти, установени от нея, посредством съпоставка както на 
данните и информацията, отразени в отделни части на ЕЕДОП, представен от „Техно-
енерджи“ ООД, така и на тези в други документи от офертата, Комисията счита, че 
липсата на ясно индивидуализиране в полето на Част II, Раздел „В“ (или в друг относим 
документ) на конкретните лица и техния брой, респ. съответните критерии за подбор, които 
Икономическият оператор предвижда да докаже посредством капацитета на това лице/тези 
лица, препятства възможността ѝ за обективна преценка доколко с представените 
ЕЕДОП от визираните физически лица се изчерпва обхвата на субектите, които се имат 
предвид в раглежданото поле на представения от Участника ЕЕДОП. 

От друга страна, по мнение на Комисията, абстрактния и безличен отговор „да“ в 
обсъжданото поле на ЕЕДОП, по същество представлява неизпълнение от страна на 
Икономическия оператор на указанията, съдържащи се в самия ЕЕДОП и обективирани в 
последния текст на Раздел „В“ от тази част на документа. Съобразно въпросните указания 
„Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан 
от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана в раздели А и Б от 
настоящата част (Част II) и в Част III….. Посочете информацията съгласно Части IV и 
V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния 
капацитет, който Икономическият оператор ще използва“. 

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

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация 
(вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), поддържан от 
Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен регистър съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен, и при условията на взаимно 
признаване), за изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на 
възлагане по обособена позиция №6, за изпълнението на която е подадена офертата, 
Участникът, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП е направил позоваване на 
Централния професионален регистър на строителя, като в полето „код“, е вписал шест 
броя Удостоверения, индивидуализирани единствено посредством уникалните им 
идентификационни номера.  

 

Липсва всякаква яснота по отношение на следните обстоятелства: (1) кое 
конкретно от всички изброени Удостоверения доказва съответствието на 
Дружеството с минималното изискване, вписването му в ЦПРС да е за изпълнение на 
строежи от Iва (първа) група, IVта (четвърта) категория,   (2) неговия обхват (групата 
и категорията строежи, които „Техно-енерджи“ ООД има право да изпълнява), (3) 
какъв е срока на валидност на релевантното Удостоверение, съобразно 
придружаващия го контролен талон, издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС. 
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Така установените пропуски, Комисията счита, че по съществото си 
представляват неизпълнение не само на визираните по-горе изисквания от 
Документацията, но и на указанието на Възложителя, поставено като пояснение към 
т. 3 в Част III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“ съобразно което: 
„При подаването на офертата си, независимо за коя от обособените позиции участва, 
Участникът декларира съответствие с този от критериите за подбор и поставеното с 
него минимално изискване за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, само като попълва изискуемата информацията в Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, поле първо ...... на представения от него 
Единен европейски документ за обществени поръчки, вписвайки данни и информация 
относно: (1) документа за регистрация (индивидуализират се: наименованието на 
документа; номера на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност 
на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или 
друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и), (2) професионален 
или търговски регистър (наименование на професионалния или търговски регистър; 
посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала 
документа за упражняване на професионална дейност). 

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

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Участникът е декларирал в Раздел „Б“ от Част IV на разглеждания 
ЕЕДОП, че притежава застраховки „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 
както в качеството си на проектант, така и като строител по смисъла на чл. 162, ал. 
1, съответно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на съответната застрахователна полица, 
застрахователната институция, издала конкретния документ, така и стойностите на 
отделните застрахователни суми, съответстващи и покриващи отговорността на Участника, 
съобразно качеството, в което е застрахован.  

Видно обаче от декларирания срок на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника в качеството му на проектант (до 16.08.2019 г.), същата е 
била валидна към датата на подаване на офертата, но към датата на приключване 
изготвянето на настоящия протокол, посоченият документ не създава валидно 
застрахователно правоотношение. 

 
4. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, разписано в 

Раздел VI.3., т. 3.2.2. б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично отразено и в текста на 
Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, по отношение на 
предложения от него експерт за изпълнение функциите на „Отговорник/специалист по 
контрола на качеството“ – инж. Тоско Пъпанов, Участникът се е позовал на следните 
данни и информация, относими към допълнителната професионална квалификация на 
лицето: „Удостоверение за професионално обучение, рег. №……..*/20.09.2018 г. – 
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност“, издадено от ЦПО „Александра“.  

Така представената информация, по мнение на Комисията е непълна и неточна, 
предвид видния пропуск на Участника да посочи срока на валидност на документа. 

Липсата на визираната информация е условие, препятстващо възможността на 
настоящия помощен орган за пълна и достоверна преценка доколко е спазено визираното 
минимално изискване, съобразно което притежавания от експерта документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството 
на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ, трябва да е валиден. 
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5. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания негов ЕЕДОП, 

Участникът не е декларирал разполагаемост с изискуемия, съобразно изискванията, 
поставени за целите на настоящето възлагане в Раздел III.1.3., т. 3.1. от Обявлението за 
поръчка и в раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие, екип за изготвяне на работния 
проект и за упражняване на авторския надзор. 

Предвид посоченото по-горе в т. 1 установяване, че като част от офертата са са 
приложени и попълнени индивидуални единни декларации (ЕЕДОП) от 7 (седем) 
физически лица, определящи себе си като проектанти, предоставящи капацитет за 
изпълнение на отделни части на работния проект и за осъществяване на авторски надзор по 
тези части, в хипотеза, че възнамерява да се ползва от капацитета на тези физически лица, 
Участникът е следвало да впише в разглежданото поле на своя ЕЕДОП релевантни 
данни и информация за професионалната компетентност на визираните експерти. 

 
!!! Във връзка с гореизложеното, Комисията счита, че трябва да обърне 

внимание на Участника, досежно това, че съобразно практиката на Върховен 
административен съд (напр. Решение № 2773/02.03.2018 г., Решение № 9653/13.07.2018 
г. и др.), експертите, които ще изпълняват поръчката не са Трети лица по смисъла на 
чл. 65, ал. 1 от ЗОП, поради което не следва да попълват отделни ЕЕДОП-и. 

В същият този смисъл е и отговорът на въпрос №4, обективиран в даденото от 
Възложителя разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП, с № РМЛ17-ПП10-1-[327]27.02.2015 
от 11.07.2019 г. 

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

качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е отбелязало, че 
притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане Сертификати, 
разполагаемостта с които е поставена като минимални изисквания за допустимост, както в 
текстовете на Раздел VI.3., т. 4. и т. 5, във връзка с Раздел III.1.3. „Изисквано минимално 
ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.4. и в т. 5.5. от Раздел III на Указанията за 
участие в процедурата.  

По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор 
Сертификат - за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015,  
и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена 
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния 
документ, датата на издаването му, срока му на валидност и Сертифициращия орган, 
издател на въпросните удостоверителни документи. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на всеки от 
обсъжданите Сертификати обаче се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че включва следните 
дейности: „инженеринг, проектиране, реконструкция, строително-монтажни, ремонтни 
и довършителни работи, изграждане на ВиК, хидротехнически съоръжения, ОВ и 
електроинсталации до 1000 V; монтаж на топло- и хидроизолационни материали. 
Строително-ремонтни дейности на обекти от техническата, благоустройствената и 
енергийната инфраструктура, включително строителство, поддръжка и ремонт на 
пътища, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата им инфраструктура; 
рекултивация, консервация и реставрация на недвижими културни ценности от местно, 
национално и световно значение. Разрушаване и разчистване на сгради. Изграждане, 
ремонт и подмяна на спортни съоръжения. Производство и монтаж на PVC и алуминиева 
дограма. Проектиране, разработване, производство и търговия с многофункционални 
сглобяеми метални конструкции, контейнери и фургони“, докато изискваният за целите 
на настоящето възлагане предметен обхват на притежаваните от Участника 
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Сертификати за прилагане на гореупоменатите Стандарти, следва да е: „в областта 
на сградното строителство“.  

 
*********************************************************************** 
 
II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от арх. Мариян Денев, предоставящ на 
Участника капацитет като проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант, 
Комисията намира за установено следното: 

 
1. В полето на Раздел „В“ от Част IV на представения от него ЕЕДОП, арх. Денев е 

вписал следните данни и информация, касаещи придобит от него специфичен 
професионален опит, а именно: 

 „Проектант по част „Архитектурна“ при изпълнение на следните проекти:  

- Договор № 123/15.10.2012 г. с предмет: инвестиционно проектиране (жилищна 
сграда в УПИ VI, кв. 153А, гр. Монтана (средноетажно строителство) - срок на 
изпълнение 15.10.2012 г.- 18.02.2013 г.  

-  Договор от 30.08.2018 г. с предмет: Изработване на работен проект за обект: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Столична община, Район Люлин, във връзка с Националната  програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за: обособена позиция №1: 
сграда с административен адрес гр. София, Район Люлин, ул. 402, бл. 423, вх.А, Б, В ,Г. 
Срок за изпълнение: 30.08.2018 г. - 15.10.2018 г. 

 

Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор, освен 
по отношение на втория от гореизброените проекти, липсва каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на другия инвестиционен проект, сочен 
като „изпълнен“ от арх. Денев. 

С оглед установеното и след анализ на така представените от експерта данни 
и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за целите 
на настоящата обществена поръчка, публично оповестени, известни на 
заинтересованите за участие в процедурата лица и влезли в сила минимални 
изисквания за технически и професионални способности, Комисията намира за 
безспорно, че от описаните като извършени от експерта проектантски услуги не се 
доказва съответствие с едно от минималните изисквания, утвърдени от 
Възложителя за позицията на проектант по част „Архитектурна“, а именно: 
придобит от лицето професионален опит при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации, с което, съответно не е изпълнено и минималното 
изискване за допустимост, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.3.1.1., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
*********************************************************************** 
 
III. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от инж. Станимир Стайков, предоставящ на 
Участника капацитет като проектант по част „Конструктивна“, Комисията 
намира за установено следното: 

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

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
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„Изисквано минимално ниво“, т. 2., изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие, експертът, предоставящ 
капацитет на Участника в качеството си на проектант по част „Конструктивна“ – инж. 
Станимир Стайков, е декларирал в относимото поле на Раздел „Б“ от Част IV на 
представения от него ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална отговорност“ по 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ,в качеството си на проектант. 

Конкретно посочени са както номера на притежаваната от него застрахователна 
полица, застрахователната институция, издала документа, така и стойността на 
застрахователната сума, покриваща отговорността на Икономическия оператор, съобразно 
качеството, в което е застрахован.  

Видно обаче от декларирания срок на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на лицето, в качеството му на проектант (до 09.08.2019 г.), същата е била 
валидна към датата на подаване на офертата, но към датата на приключване 
изготвянето на настоящия протокол, посоченият документ не създава валидно 
застрахователно правоотношение. 

 
2. В полето на Раздел „В“ от Част IV на представения от него ЕЕДОП, инж. Стайков 

е вписал следните данни и информация, касаещи придобит от него специфичен 
професионален опит, а именно: 

 „Проектант по част „Конструктивна“ при изпълнение на следните проекти:  

- Договор № 123/15.10.2012 г. с предмет: инвестиционно проектиране (жилищна 
сграда в УПИ VI, кв. 153А, гр. Монтана (средноетажно строителство) - срок на 
изпълнение 15.10.2012 г.- 18.02.2013 г.  

-  Договор от 30.08.2018 г. с предмет: Изработване на работен проект за обект: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Столична община, Район Люлин, във връзка с Националната  програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за: обособена позиция №1: 
сграда с административен адрес гр. София, Район Люлин, ул. 402, бл. 423, вх.А, Б, В ,Г. 
Срок за изпълнение: 30.08.2018 г. - 15.10.2018 г. 

 

Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор, освен 
по отношение на втория от гореизброените проекти, липсва каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на другия инвестиционен проект, сочен 
като „изпълнен“ от инж. Стайков. 

С оглед установеното и след анализ на така представените от експерта данни 
и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за целите 
на настоящата обществена поръчка, публично оповестени, известни на 
заинтересованите за участие в процедурата лица и влезли в сила минимални 
изисквания за технически и професионални способности, Комисията намира за 
безспорно, че от описаните като извършени от експерта проектантски услуги не се 
доказва съответствие с едно от минималните изисквания, утвърдени от 
Възложителя за позицията на проектант по част „Конструктивна“, а именно: 
придобит от лицето професионален опит при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации, с което, съответно не е изпълнено и минималното 
изискване за допустимост, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 3.1.2., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.3.1.2., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
*********************************************************************** 
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IV. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 
редовността на ЕЕДОП, представен от инж. Ивайло Маринов, предоставящ на 
Участника капацитет като проектант по част „Електро“, Комисията намира за 
установено следното: 

 
1. В полето на Раздел „В“ от Част IV на представения от него ЕЕДОП, инж. Маринов 

е вписал следните данни и информация, касаещи придобит от него специфичен 
професионален опит, а именно: 

 „Проектант по част „Електро“ при изпълнение на следните проекти:  

- Договор № 123/15.10.2012 г. с предмет: инвестиционно проектиране (жилищна 
сграда в УПИ VI, кв. 153А, гр. Монтана (средноетажно строителство) - срок на 
изпълнение 15.10.2012 г.- 18.02.2013 г.  

-  Договор от 30.08.2018 г. с предмет: Изработване на работен проект за обект: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Столична община, Район Люлин, във връзка с Националната  програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за: обособена позиция №1: 
сграда с административен адрес гр. София, Район Люлин, ул. 402, бл. 423, вх.А, Б, В ,Г. 
Срок за изпълнение: 30.08.2018 г. - 15.10.2018 г. 

 

Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор, освен 
по отношение на втория от гореизброените проекти, липсва каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на другия инвестиционен проект, сочен 
като „изпълнен“ от инж. Маринов. 

С оглед установеното и след анализ на така представените от експерта данни 
и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за целите 
на настоящата обществена поръчка, публично оповестени, известни на 
заинтересованите за участие в процедурата лица и влезли в сила минимални 
изисквания за технически и професионални способности, Комисията намира за 
безспорно, че от описаните като извършени от експерта проектантски услуги не се 
доказва съответствие с едно от минималните изисквания, утвърдени от 
Възложителя за позицията на проектант по част „Електро“, а именно: придобит от 
лицето професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, с което, съответно не е изпълнено и минималното изискване за 
допустимост, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 3.1.3., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.3.1.3., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
*********************************************************************** 
 
V. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от инж. Стефан Цветичев, предоставящ на 
Участника капацитет като проектант по част „ВиК“, Комисията намира за 
установено следното: 

 
1. В полето на Раздел „В“ от Част IV на представения от него ЕЕДОП, инж. 

Цветичев е вписал следните данни и информация, касаещи придобит от него специфичен 
професионален опит, а именно: 

 „Проектант по част „ВиК“ при изпълнение на следните проекти:  
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- Договор № 123/15.10.2012 г. с предмет: инвестиционно проектиране (жилищна 
сграда в УПИ VI, кв. 153А, гр. Монтана (средноетажно строителство) - срок на 
изпълнение 15.10.2012 г.- 18.02.2013 г.  

-  Договор от 30.08.2018 г. с предмет: Изработване на работен проект за обект: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Столична община, Район Люлин, във връзка с Националната  програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за: обособена позиция №1: 
сграда с административен адрес гр. София, Район Люлин, ул. 402, бл. 423, вх.А, Б, В ,Г. 
Срок за изпълнение: 30.08.2018 г. - 15.10.2018 г. 

 

Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор, освен 
по отношение на втория от гореизброените проекти, липсва каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на другия инвестиционен проект, сочен 
като „изпълнен“ от инж. Цветичев. 

С оглед установеното и след анализ на така представените от експерта данни 
и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за целите 
на настоящата обществена поръчка, публично оповестени, известни на 
заинтересованите за участие в процедурата лица и влезли в сила минимални 
изисквания за технически и професионални способности, Комисията намира за 
безспорно, че от описаните като извършени от експерта проектантски услуги не се 
доказва съответствие с едно от минималните изисквания, утвърдени от 
Възложителя за позицията на проектант по част „ВиК“, а именно: придобит от 
лицето професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, с което, съответно не е изпълнено и минималното изискване за 
допустимост, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.3.1.4., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
*********************************************************************** 
 
VI. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от инж. Калин Кифонов, предоставящ на 
Участника капацитет като проектант по част „Енергийна ефективност“, 
Комисията намира за установено следното: 

 
1. В полето на Раздел „В“ от Част IV на представения от него ЕЕДОП, инж. Кифонов 

е вписал следните данни и информация, касаещи придобит от него специфичен 
професионален опит, а именно: 

 „Проектант по част „Енергийна ефективност“ при изпълнение на следните 
проекти:  

- Договор № 123/15.10.2012 г. с предмет: инвестиционно проектиране (жилищна 
сграда в УПИ VI, кв. 153А, гр. Монтана (средноетажно строителство) - срок на 
изпълнение 15.10.2012 г.- 18.02.2013 г.  

-  Договор от 30.08.2018 г. с предмет: Изработване на работен проект за обект: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Столична община, Район Люлин, във връзка с Националната  програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за: обособена позиция №1: 
сграда с административен адрес гр. София, Район Люлин, ул. 402, бл. 423, вх.А, Б, В ,Г. 
Срок за изпълнение: 30.08.2018 г. - 15.10.2018 г. 
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Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор, освен 
по отношение на втория от гореизброените проекти, липсва каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на другия инвестиционен проект, сочен 
като „изпълнен“ от инж. Кифонов. 

С оглед установеното и след анализ на така представените от експерта данни 
и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за целите 
на настоящата обществена поръчка, публично оповестени, известни на 
заинтересованите за участие в процедурата лица и влезли в сила минимални 
изисквания за технически и професионални способности, Комисията намира за 
безспорно, че от описаните като извършени от експерта проектантски услуги не се 
доказва съответствие с едно от минималните изисквания, утвърдени от 
Възложителя за позицията на проектант по част „Енергийна ефективност“, а 
именно: придобит от лицето професионален опит при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, с което, съответно не е изпълнено и 
минималното изискване за допустимост, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., 
т. 3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в 
Раздел III, т. 5.3.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
*********************************************************************** 
 
VII. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от инж. Детелинка Станчева, предоставяща на 
Участника капацитет като проектант по част „План за безопасност и здраве“, 
Комисията намира за установено следното: 

 
Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящия помощен орган 

по отношение на данните и информацията, обективирани в представения в офертата Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на експерта, предоставящ капацитет 
на Участника в качеството си на проектант по част „План за безопасност и здраве“ – 
инж. Детелинка Станчева, едновременно и на основание констатациите на Комисията, 
досежно съответствието на информацията във визирания документ с разписаните и 
утвърдени от Възложителя изисквания, относими към изпълнението на одобрените условия 
към личното състояние и на минималните изисквания като критерии за подбор, 
констатира, че в представения от експерта 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. 

 
*********************************************************************** 
 
VIII. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от инж. Христо Христов, предоставящ на 
Участника капацитет като проектант по част „Технически контрол по част 
„Конструкции“, Комисията намира за установено следното: 

 
Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящия помощен орган 

по отношение на данните и информацията, обективирани в представения в офертата Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на експерта, предоставящ капацитет 
на Участника в качеството си на проектант по част „Технически контрол по част 
„Конструкции“ – инж. Христо Христов, едновременно и на основание констатациите на 
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Комисията, досежно съответствието на информацията във визирания документ с 
разписаните и утвърдени от Възложителя изисквания, относими към изпълнението на 
одобрените условия към личното състояние и на минималните изисквания като критерии за 
подбор, констатира, че в представения от експерта 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. 

 
*********************************************************************** 
 
IX. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от инж. Емил Йончев, предоставящ на 
Участника капацитет като проектант по част „План са управление на 
строителните отпадъци“, Комисията намира за установено следното: 

 
Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящия помощен орган 

по отношение на данните и информацията, обективирани в представения в офертата Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на експерта, предоставящ капацитет 
на Участника в качеството си на проектант по част „План са управление на строителните 
отпадъци“ – инж. Емил Йончев, едновременно и на основание констатациите на 
Комисията, досежно съответствието на информацията във визирания документ с 
разписаните и утвърдени от Възложителя изисквания, относими към изпълнението на 
одобрените условия към личното състояние и на минималните изисквания като критерии за 
подбор, констатира, че в представения от експерта 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. 

 
*********************************************************************** 
 
X. При направения от Комисията детайлен, подробен и всеобхватен преглед на 

документите в разглежданата оферта, установи, че както в ЕЕДОП на Участника, така и в 
другите ЕЕДОП-и, представени от отделни физически лица, предоставящи капацитет на 
„Техно-енерджи“ ООД, в качеството им на проектанти, липсва посочване на лице, 
определено за заемане на изискуемата позиция на: проектант по част „Пожарна 
безопасност“, респ. данни и/или информация, представящи съответстието на този 
експерт с минималните изисквания за доказване на технически и професионални 
способности като критерий за подбор, одобрени Възложителя по идентичен начин в 
както в Раздел III.1.3., т. 3.1.6, б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, 
т. 5.3.1.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 

Така посочената липса на представени в офертата релевантни данни и/или 
информация по отношение на лицето, което би изпълнявало отговорностите и 
задачите, следващи от горепосочената експертна позиция, Комисията намира за 
неизпълнение не само на поставените от Възложителя минимални изисквания, но и 
на нормата на чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, предвид 
обстоятелството, че задължително условие за допустимостта на Икономическия 
оператор, е декларирането именно в ЕЕДОП както липсата на основанията за 
отстраняването му, така и съответствието му с критериите за подбор, 
предоставяйки изискваната от Възложителя информация за това. 

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

 
1. С цел коректно, точно и стриктно съблюдаване на указанията за попълване на 

ЕЕДОП, съдържащи се в отделни текстове от съдържанието му, както и за да е налице 
основание Комисията да може да приеме безусловно и без необходимост от тълкуване 
съответствието на Участника и евентуално ползван/ни от него капацитет/ресурси на Трети 
лица с изискванията на Възложителя, Икономическият оператор трябва да представи 
нов ЕДОП, като ясно и недвусмислено индивидуализира конкретните субекти, като 
впише техните имена, експертна позиция и критериите за подбор, съответствието с 
които доказва, ползвайки именно техните ресурси (на тези Трети лица). В хипотеза, 
че попълваната форма на ЕЕДОП не позволява вписване на визираните данни, следва 
да се представи друг документ (с вид и форма, по преценка на Участника), в който да е 
обективирана посочената информация. 

Едновременно и в изпълнение на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, от всяко Трето лице 
трябва да се представи отделен ЕЕДОП. 

В хипотеза, че няма да се ползват ресурси (капацитет) на Трети лица, във 
въпросното поле от ЕЕДОП трябва да се отбележи отрицателен отговор („не“). 

 
2. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на Участника с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано в Раздел 
III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 от Указанията за участие в 
процедурата, в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следва да се представи нов ЕЕДОП, в 
първото поле на Раздел „А“ в Част IV от който, Икономическият оператор следва да 
направи ясна индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, 
доказващо вписването му в ЦПРС, включително като посочи и: (1) конкретния  
уникален идентификационен номер на релевантното, съобразно минималните 
изисквания на Възложителя Удостоверение; (2) предметния обхват на визираното 
Удостоверение (групата и категорията строежи, които Участникът има право да 
изпълнява), както и (3) срока му на валидност, съобразно контролния талон, издаден 
на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като неразделна част от Удостоверението. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Участника да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от него задължителна 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му 
на проектант, е удължена, или че е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да  впише в 
относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на 
застрахователната си полица. 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 5.3.2.2., б. „в“ от Указанията 
за участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. Тоско 
Пъпанов притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
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преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ.  

Едновременно, всички релевантни данни, доказващи съответствието на 
експерта с обсъжданото минимално изискване, трябва да бъдат вписани в 
относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на новия му ЕЕДОП. 

 
5. Имайки предвид обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се 

съдържа цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за подбор, 
независимо от това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и 
Решение №601/2018 г. по на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания 
му нов ЕЕДОП, „Техно-енерджи“ ООД трябва ясно и без възможност за тълкуване да 
декларира дали за доказване съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 3.1. от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие, а именно: за целия срок на изпълнение 
на договора да разполага с проектантски екип с определена професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко 
ангажиран с изпълнението на дейностите по изготвяне на работния проект и 
осъществяване на авторския надзор, ще се ползва от капацитета на проектантите, 
представили отделни ЕЕДОП като част от офертата, едновременно с което трябва 
да впише в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на своята декларация, цялата 
относима информация, касаеща професионалната компетентност на всички лица от 
проектантския екип. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Техно-енерджи“ ООД да представи доказателства 
от които да е видно, че предметния обхват на притежаваните от него Сертификати 
за: 1) внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт 
ISO 9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на 
околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, съответства на изискванията, утвърдени 
от Възложителя (неоспорени, влезли в сила и задължителни за изпълнение, съобразно 
императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 4 и 
т. 5, във връзка с Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. 
– т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата и е в областта на сградното 
строителство. 

Едновременно, Икономическият оператор трябва да попълни в относимите 
полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ на изискания му нов ЕЕДОП всички данни, относими и 
релевантни към притежаваните от него Сертификати. 

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

II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 65, ал. 4 от ЗОП, Комисията указва на арх. Мариян 
Денев, предоставящ капацитет на Участника като проектант по част 
„Архитектурна“ и Водещ проектант, документите, данните и информацията, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С цел осигуряване на всички необходими предпоставки, на основание на които 

Комисията да приеме наличието на пълно съответствие както на арх. Мариян Денев, така и 
на самия Участник, с минималното изисване, разписано от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане както в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така 
и в Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, представяйки 



284 
 
 

изискания му нов ЕЕДОП, този от експертите трябва в относимото поле на Част IV, 
Раздел „В“ да представи безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен 
и непредполагащ тълкуване начин придобит от него професионален опит при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

!!! Както вече беше посочено и по-горе, Комисията обръща внимание на това, 
че съобразно практиката на Върховен административен съд (напр. Решение № 
2773/02.03.2018 г., Решение № 9653/13.07.2018 г. и др.), експертите, които ще 
изпълняват поръчката не са Трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, поради 
което не следва да попълват отделни ЕЕДОП-и. 

В същият този смисъл е и отговорът на въпрос №4, обективиран в даденото от 
Възложителя разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП, с № РМЛ17-ПП10-1-[327]27.02.2015 
от 11.07.2019 г. 

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

III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 65, ал. 4 от ЗОП, Комисията указва инж. Станимир 
Стайков, предоставящ капацитет на Участника като проектант по част 
„Конструктивна“, документите, данните и информацията, които следва да се 
представят допълнително, а именно: 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на инж. Стайков да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от него персонална 
задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ е 
удължена, или че е сключил нова застраховка, валидна към датата на представяне на 
изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да впише в относимото поле 
на този нов ЕЕДОП и съответните периоди на валидност на застрахователната 
полица, притежавана от него. 

 
2. С цел осигуряване на всички необходими предпоставки, на основание на които 

Комисията да приеме наличието на пълно съответствие както на инж. Станимир Стайков, 
така и на самия Участник, с минималното изисване, разписано от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане както в Раздел III.1.3., т. 3.1.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така 
и в Раздел III, т. 5.3.1.2., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, представяйки 
изискания му нов ЕЕДОП, този от експертите трябва в относимото поле на Част IV, 
Раздел „В“ да представи безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен 
и непредполагащ тълкуване начин придобит от него професионален опит като 
проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

 

!!! Както вече беше посочено и по-горе, Комисията обръща внимание на това, 
че съобразно практиката на Върховен административен съд (напр. Решение № 
2773/02.03.2018 г., Решение № 9653/13.07.2018 г. и др.), експертите, които ще 
изпълняват поръчката не са Трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, поради 
което не следва да попълват отделни ЕЕДОП-и. 
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В същият този смисъл е и отговорът на въпрос №4, обективиран в даденото от 
Възложителя разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП, с № РМЛ17-ПП10-1-[327]27.02.2015 
от 11.07.2019 г. 

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

IV. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 65, ал. 4 от ЗОП, Комисията указва инж. Ивайло 
Маринов, предоставящ капацитет на Участника като проектант по част 
„Електро“, документите, данните и информацията, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

 
1. С цел осигуряване на всички необходими предпоставки, на основание на които 

Комисията да приеме наличието на пълно съответствие както на инж. Ивайло Маринов, 
така и на самия Участник, с минималното изисване, разписано от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане както в Раздел III.1.3., т. 3.1.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така 
и в Раздел III, т. 5.3.1.3., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, представяйки 
изискания му нов ЕЕДОП, този от експертите трябва в относимото поле на Част IV, 
Раздел „В“ да представи безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен 
и непредполагащ тълкуване начин придобит от него професионален опит като 
проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 

!!! Както вече беше посочено и по-горе, Комисията обръща внимание на това, 
че съобразно практиката на Върховен административен съд (напр. Решение № 
2773/02.03.2018 г., Решение № 9653/13.07.2018 г. и др.), експертите, които ще 
изпълняват поръчката не са Трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, поради 
което не следва да попълват отделни ЕЕДОП-и. 

В същият този смисъл е и отговорът на въпрос №4, обективиран в даденото от 
Възложителя разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП, с № РМЛ17-ПП10-1-[327]27.02.2015 
от 11.07.2019 г. 

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

V. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 65, ал. 4 от ЗОП, Комисията указва инж. Стефан 
Цветичев, предоставящ капацитет на Участника като проектант по част „ВиК“, 
документите, данните и информацията, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

 
1. С цел осигуряване на всички необходими предпоставки, на основание на които 

Комисията да приеме наличието на пълно съответствие както на инж. Стефан Цветичев, 
така и на самия Участник, с минималното изисване, разписано от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане както в Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така 
и в Раздел III, т. 5.3.1.4., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, представяйки 
изискания му нов ЕЕДОП, този от експертите трябва в относимото поле на Част IV, 
Раздел „В“ да представи безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен 
и непредполагащ тълкуване начин придобит от него професионален опит като 
проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
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преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 

!!! Както вече беше посочено и по-горе, Комисията обръща внимание на това, 
че съобразно практиката на Върховен административен съд (напр. Решение № 
2773/02.03.2018 г., Решение № 9653/13.07.2018 г. и др.), експертите, които ще 
изпълняват поръчката не са Трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, поради 
което не следва да попълват отделни ЕЕДОП-и. 

В същият този смисъл е и отговорът на въпрос №4, обективиран в даденото от 
Възложителя разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП, с № РМЛ17-ПП10-1-[327]27.02.2015 
от 11.07.2019 г. 

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

VI. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 65, ал. 4 от ЗОП, Комисията указва инж. Калин 
Кифонов, предоставящ капацитет на Участника като проектант по част 
„Енергийна ефективност“, документите, данните и информацията, които следва да 
се представят допълнително, а именно: 

 
1. С цел осигуряване на всички необходими предпоставки, на основание на които 

Комисията да приеме наличието на пълно съответствие както на инж. Калин Кифонов, така 
и на самия Участник, с минималното изисване, разписано от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане както в Раздел III.1.3., т. 3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така 
и в Раздел III, т. 5.3.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, представяйки 
изискания му нов ЕЕДОП, този от експертите трябва в относимото поле на Част IV, 
Раздел „В“ да представи безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен 
и непредполагащ тълкуване начин придобит от него професионален опит като 
проектант по част „Енергийна ефективност” при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

!!! Както вече беше посочено и по-горе, Комисията обръща внимание на това, 
че съобразно практиката на Върховен административен съд (напр. Решение № 
2773/02.03.2018 г., Решение № 9653/13.07.2018 г. и др.), експертите, които ще 
изпълняват поръчката не са Трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, поради 
което не следва да попълват отделни ЕЕДОП-и. 

В същият този смисъл е и отговорът на въпрос №4, обективиран в даденото от 
Възложителя разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП, с № РМЛ17-ПП10-1-[327]27.02.2015 
от 11.07.2019 г. 

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

VII. Предвид констатациите, обективирани в Раздел X от констативната 
част на настоящия Протокол, Комисията указва на Участника: 

 
1. С оглед констатираната от Комисията непълнота в проектантския екип, определен 

за изпълнение на поръчката, Комисията указва на Икономическия оператор да представи в 
релевантното поле на изискания му нов ЕЕДОП данни и информация, от които по 
недвусмислен начин да е видно изпълнението на минималните изисквания, одобрени 
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от Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 3.1.6, б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.3.1.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

За целта, като част от предлагания от него проектантски екип, трябва да 
бъде посочено и лице, определено за заемане на експертната позиция, липсваща в 
първоначално представената от него декларация и изискуема от Възложителя, а 
именно:  проектант по част „Пожарна безопасност“.  

Така предложеното лице трябва да отговаря на всички, поставени за целите на 
възлагането минимални изисквания за допустимост, одобрени от Възложителя за 
тази експертна позиция както в горепосочените части от Документацията, така и 
на изискването, разписано в Раздел III.1.2., т. 2, изр. второ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата. 

 

 
 
25. „МОНОЛИТ - 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-

1374 от 18.07.2019 г., депозирана за участие по обособена позиция №7 на обществената 
поръчка 

 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

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

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

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

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

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

Предвид обстоятелството, че „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД не се е 
възползвал от възможността да представи ЕЕДОП, попълнен посредством генерирането му 
с използване на осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а 
е предпочел попълване на изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от 
Документацията по процедурата формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, 
то по отношение на Икономическия оператор с пълно основание важи и е в сила 
горепосоченото задължение за вписване на въпросната информация в поле първо на Част 
I от представяния от него ЕЕДОП. 
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2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 
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4. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие, допълвайки следното:  

„1. В качеството ни на управители на „Монолит-21-Андонов и Захов” ООД и във 
връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, декларираме, че не сме осъждани за престъпления по чл. 
108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219-252 и чл. 253 – 260, чл. 301 – 
307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 -352е от Наказателния кодекс. 

2. В качеството ни на управители декларираме че, „Монолит-21-Андонов и Захов” 
ООД, не са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.  

3. В качеството ни на управители на „Монолит-21-Андонов и Захов” ООД, 
декларираме че, в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не са налице 
обстоятелства по чл. 101, ал. 9 – 11 от ЗОП“. 

 

Разгледана по същество, така направената от Икономическия оператор декларация 
не само, че частично покрива обхвата на въпросните основания, посочени от Възложителя 
в Документацията за участие, но и съдържа позоваване на смислово променена към датата 
на подаване на офертата нормативна разпоредба. 

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

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

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

В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен 
начин, на стр. 34 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в 
цвят и с троен знак за привличане на вниманието е поставил следното пояснение, съобразно 
което: „!!! Липсата, спрямо Участника на основанията ..…………, както и липсата на 
извършени нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 
от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност, се посочва в Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични 
национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в който се подава ЕЕДОП – 
чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна система 
еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща 
програма Word)“. 

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

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираното изисквание, Възложителят е указал и съответното поле на 
ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата спрямо конкретния 
Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а именно: „!!! 
Липсата на обстоятелства по …… т. 2.5.2. се декларира чрез попълването на Част 
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП“ (стр. 37 от Указанията за участие). 

 

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

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

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

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

 

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

С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се 
подчертае и обстоятелството, че така визираните изисквания, освен въздигнати от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основания за отстраняване, са 
такива и по силата на посочените по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП, във връзка с  чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, ал. 3, чл. 63, ал. 1, ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност, както и на чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което 
и предвид констатираните пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е 
препятствана възможността на настоящия помощен орган за обективна и реална 
преценка съответства ли Участникът на поставените условия за лично състояние. 

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

основанията за отстраняване по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), Управителите на Икономическия оператор са направили 
волеизявление, съобразно което (както бе цитирано и по-горе), за представляваното от тях 
Дружество „не са налице обстоятелства по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици“. 
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Във връзка с така направената от нея констатация, Комисията намира за необходимо 
да се посочи, че съобразно действащата редакция на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, в сила от 
01.07.2016 г., „свързаността“ с Дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, не попада в обхвата на забранителните разпоредби на 
Закона и не е пречка за участие в обществени поръчки.  

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

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

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Участникът е декларирал в Раздел „Б“ от Част IV на разглеждания 
ЕЕДОП, че притежава застраховки „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 
както в качеството си на проектант, така и като строител по смисъла на чл. 162, ал. 
1, съответно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на съответната застрахователна полица, 
застрахователната институция, издала конкретния документ, така и стойностите на 
отделните застрахователни суми, до размера на които е застрахована отговорността на 
Дружеството в съответно посочените му качества. 

Видно обаче от декларирания срок на действие на всяка една от двете застраховки, 
покриваща отговорността на Участника (тази, покриваща отговорността му като „строител“ 
– до 27.08.2019 г., а тази, издадена му в качеството на „проектант“ – до 27.07.2019 г.), 
същите са били валидни към датата на подаване на офертата, но към датата на 
приключване изготвянето на настоящия протокол, посоченият документ не създава 
валидно застрахователно правоотношение.     

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

цел доказване на опита му в изпълнението на сходни с предмета на възлагане по обособена 
позиция №7 строителни дейности, Участникът се е позовал на 6 (шест) конкретни обекта, 
сочени за изпълнени от него в референтния за процедурата петгодишен период, считано от 
датата на подаване на офертата. 

При направен преглед по същество на декларираните от самия Участник факти и 
обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за подбор, 
утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в 
процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на представените доказателствени 
данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на Участника строителство, намира за 
установено следното: 

 
По отношение на всеки един от декларираните като изпълнени от него обекти, 

Икономическият оператор, бидейки твърде пестелив в предоставяната от него информация, 
се е ограничил до посочване на обекта на съответното строителство, 
индивидуализирайки го посредством административния му адрес. 

В допълнение са посочени: конкретния договор, с който му е възложено 
конкретното изпълнение, Възложителя на съответния строеж, стойността на изпълнените от 
„Монолит-21-Андонов и Захов” ООД дейности, както и съответните актове за приемане на 
завършените обекти (Констативни актове, обр. №15), въпреки което, Стопанският субект не 
е съобразил едно от основните изисквания, поставено от Възложителя в пояснението, 
наименовано „Доказване“, следващо т. 5.2. на Раздел III от Указанията за участие и по-
конкретно, условието, поставено като т. (1) в текста му, в резултат от което несъобразяване 
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с него, не са индивидуализирани конкретните строителните работи (СМР/СРР), 
които са изпълнени от Дружеството и за които следва да бъде преценено дали са 
идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, който извод, Комисията 
формира на база предоставените ѝ данни единствено за обекта на посочените строителни 
интервенции, реализирани от Участника.  

Относима, точна и релевантна информация по отношение конкретния вид на 
изпълнените от Икономическия оператор строителни дейности, които биха могли да 
бъдат приети за „сходни“, респ. дали тези дейности съдържат изискуемата 
кумулативност от (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на 
топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации, в 
обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

Липсата на посочени данни, индивидуализиращи всяка отделна, изпълнена от 
Дружеството строителна интервенция, предпоставя съответно и заключението на 
настоящия помощен орган за допуснато от страна на Икономическия оператор 
неизпълнение и на визираното по-горе изискване, одобрено от Възложителя и 
разписано в посоченото пояснение към т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие – 
това, наименовано „Доказване“, съобразно което: „при подаването на офертата си, 
Участникът .............. следва да предостави данни и информация относно: (1) 
строителните работи (СМР/СРР), които са изпълнени и са идентични или сходни с 
предмета на поръчката/обособената позиция, чрез посочване на обекта и вида на 
изпълнените строителни интервенции ……….“. 

 

Следствие от направените по-горе констатации и обоснованите от 
Комисията заключения, е и извода, че липсата на доказано от Икономическия 
оператор съответствие с визираното минимално изискване, утвърдено от 
Възложителя в посочените текстове на Документацията по процедурата (Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в 
Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие), което изискване, по причина на това, че не 
е оспорено, е влязло в сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е 
абсолютно задължително за спазване, води до непълнота в офертата на „Монолит-
21-Андонов и Захов“ ООД, която следва да бъде коригирана, в хипотеза, че 
Икономическият оператор държи да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което Участникът не е доказал 
съответствие, е това през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчката/обособената позиция, а именно: „СМР/СРР - 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи кумулативно (всеки един от изпълнените обекти) следните дейности: (1) 
монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации“.   

 
7. В полето на т. 1б) от Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Участникът, вместо да впише релевантни данни и информация, изискуеми за доказване 
съответствието си с минималното изискване за технически и професионални способности, 
утвърдено за целите на настоящето възлагане както в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие, 
е направил общо позоваване на същите шест договора за инженеринг, обсъдени в 
предходната точка. Въпросните договори, Икономическият оператор е вписал в първата 
колона на таблицата в обсъжданото поле, с абсолютно същото съдържание, с което те са 
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обективирани и в предходното поле на т. 1а (относимо към доказване опита на Дружеството 
в изпълнението на строителни интервенции).  

От направеното от Участника посочване на съответния обект на изпълнение, 
съвпадащ с предмета на конкретния договор, се установява, че на всеки от тези обекти е 
изпълнявал освен строителни работи, така още и проектиране и авторски надзор. 

Относима, конкретна и релевантна информация по отношение фазата на 
проектиране в която са изготвени сочените от „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД 
проектни разработки, като част от възложените му от Община Благоевград (договор  
№1), Община Дупница (договор №2), Община Петрич (договори №3 и №5) и от Община 
Сандански (договори №4 и №6) инженерингови дейности, в обсъждания ЕЕДОП не се 
съдържа. 

С оглед тези си констатации, Комисията намира, че горевизираните шест 
услуги, сочени за изпълнени от Дружеството не могат да бъдат квалифицирани като 
„сходни“ с предмета на настоящето възлагане, съобразно изискванията на 
Възложителя, одобрени и оповестени в горецитираните части от Документацията 
за участие в процедурата, а именно: „услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации“. 

 
8. В полето на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал данни и информация, касаещи професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
на лицата, определени от него за експерти от квалифицирания проектантски екип, 
предлаган за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на 
авторски надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант (определян като 
„ръководител екип) – арх. Мария Попмаркова; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Гено Димитров;  

- проектант по част „ВиК“ – инж. Георги Колев и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Милен Димитров, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и Указанията за участие 
(Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са 
оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и задължителни за спазване. 

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

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от Участника, а именно: 
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При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП е вписана информация за различни строителни обекти, индивидуализирани с вида 
на изпълненото на тях строителство (преустройство, обновяване, въвеждане на мерки за ЕЕ 
и т.н.) и административния адрес на съответната сграда, без обаче да е конкретизирано 
какво е отношението на съответния експерт към така изброените обекти, нито пък 
какви евентуално дейности е изпълнявал той по отношение на въпросния строеж, но 
преди всичко, дали те покриват условието да са проектантски услуги по изготвяне на 
технически и/или работен проект, в конкретната проектна част, в която са 
професионалната квалификация и експертизата на съответния от посочените 
проектанти. 

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

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

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

„- Преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на 
Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1 - главен проектант – 
конструктор;  

- Спортна зала „Арена-Асарел“ гр. Панагюрище - главен проектант – 
конструктор;  

- Алфа бизнес център – Бизнес парк – София, гр. София – околовръстен път, главен 
проектант – конструктор;  

- Многоетажна административна сграда – Дружба 2, София, гр. София ж.к. 
Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“, главен проектант – конструктор;  

- Хипермаркет и шоурум „СИМА“- Дружба 2, гр. София“. 
 

От така направеното дословно транспониране на текстовете, в които са 
инкорпорирани данните, относими към опита на експерта и без да е необходим 
допълнителен анализ и излагане на обосновани аргументи, е недвусмислено видно, че 
липсва каквато и да е релевантност на всеки един от петте изброени обекта към 
изискуемия специфичен опит за обсъжданата експертна позиция, за изпълнението на 
която е предложен инж. Имаретски, а именно: опит като проектант по част 
„Конструктивна” при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации. 

Целейки яснота и правилно разбиране от страна на Участника изразеното от 
нея неприемане на проектираните от експерта обекти, (които по вид са: пленарна 
зала, спортна зала, бизнес център, административна сграда и хипермаркет с шоурум) 
за относими към изискуемия специфичен опит на експерта, Комисията счита за 
необходимо да се обърне внимание, че съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в 
текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ, „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за 
постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-
малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ“, докато всеки един от 
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обсъдените, сочени за проектирани от експерта обекти, са такива, попадащи в 
дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки обекти на 
социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи система за 
обслужване на населението в администрацията на държавната и местната власт и в 
спорта, или обществени сгради и видно не са жилищни. 

 

С оглед изложеното и след анализ на представените по-горе за инж. Имаретски 
данни и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за 
целите на настоящата процедура, публично оповестени, известни на Участниците и 
влезли в сила минимални изисквания за технически и професионални способности, 
Комисията намира за установено, че в резултат от липсата на посочени конкретно 
извършени от експерта дейности по разработването на технически или работни 
проекти на точно определен вид обекти на сградното строителство, а именно: 
жилищни сгради и вътрешните им инсталации, безспорно по отношение на нея е 
обстоятелството, че за този експерт не е доказано съответствие с минималните 
изисквания, утвърдени от Възложителя за обсъжданата експертна позиция в Раздел 
III.1.3., т. 3.1.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, разписано по идентичен начин и в 
Раздел III, т. 5.3.1.2., б. „б“ от Указанията за участие в поцедурата. 

 
10. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от Участника и 

формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, определен за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството на обекта по обособена позиция №7 от обхвата на настоящето 
възлагане, в разгледаното и в предходните точки поле на Част IV, раздел „В“ на 
представения негов ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно това дали 
притежават валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя по 
напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Както Комисията вече обсъди в т. 5 по-горе, в релевантното поле на Част IV, Раздел 
„Б“ на ЕЕДОП, Икономическият оператор е описал притежаваната от него застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, в 
качеството му на проектант, но аналогична информация по отношение на лицата от 
посочения от Дружеството проектантски екип в обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД, издадена му в обсъжданото  
качеството на „проектант“. 

 
11. Както бе посочено и в т. 9 по-горе (макар и в друг контекст), за изпълнение на 

функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция на проектант по част 
„Конструктивна“ е предложен инж. Димитър Веселинов Имаретски, по отношение на 
когото в Част IV, Раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП е посочено, че притежава 
Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, включен в 
регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с рег. №00304. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
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пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра липсва лице, регистрирано с уникален номер 00304. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложеният от Участника експерт - инж. 
Имаретски е вписан в КИИП под №01304. 

 
12. Като проектант по част „Пожарна безопасност“ в офертата на Участника е 

предложен инж. Георги Николов Грозданов, по отношение на когото в т. 6 от Част IV, 
Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП е посочено, че притежава валидно до 31.12.2019 г. 
Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, включен в 
регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с рег. №12144. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра липсва лице, регистрирано с уникален номер 12144. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложеният от Участника експерт - инж. 
Грозданов е вписан в КИИП под №13144. 

 
13. В представените от Участника данни и информация, относими към придобития 

специфичен опит от предлагания експерт за изпълнение функциите на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Живко Захов, Комисията 
констатира поредния пропуск в декларираните в разглежданото поле на Раздел „В“ в част 
IV на обсъждания ЕЕДОП данни, който предпоставя липсата на доказано съответствие 
на експерта с минималното изискване за придобит от него конкретен специфичен 
опит, съответстващ на експертната позиция, за изпълнението на която е определен, 
а именно: опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретната, предоставена в ЕЕДОП информация, относима към специфичния опит 
на лицето, се изразява в следното: 

„Обекти:  

1. „Предприятие за преработка на грозде чрез дестилация и ферментация - 
Винарска изба „Вила Мелник“ с подобекти: главен производствен корпус, корпус 
„обслужващо стопанство“, кантар с пропуск, контролна кабина и лаборатория, 
пречиствателно съоръжение, подпорни стени и външно благоустройство“, 

2 .„Къща за гости с барбекю в имот с номер 019010, местност „Погреби” по КВС 
на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград”.  

3. „Лабораторен блок в УПИ І, П.И.65334.301.2618, кв. Промишлена зона, гр. 
Сандански”.  

4. „Изграждане и оборудване на посетителско-информационен център на 
Национален парк „Пирин” в гр. Сандански, по проект „Устойчиво управление на 
Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, осъществяван с безвъзмездната 
финансова подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

5. „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради на територията на община Благоевград – III-ти етап по обособени 
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позиции: Обособена позиция №15 „Многофамилни жилищни сгради – блок №29, вх .А и вх. 
Б, №30, с административен адрес: ж.к. „Еленово“  

6. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и управняване на 
авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Дупница по 
седемнадесет обособени позиции“, за обособена позиция №4: Mногофамилна жилищна 
сграда, находяща се в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ж.к.  „Дупница“ 
№8А“. 

 

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

Това ѝ заключение се дължи на обстоятелството, че от неясното и 
абстрактно посочване „обекти“, трудно би могло да бъде определено отношението 
именно на експерт Захов към изпълнението на въпросните обекти и преди всичко, 
дали това отношение се изразява в осъществяването на контрол на качеството на 
влаганите строителни материали и продукти и съответствието им с нормите за 
безопасност при изпълнение на всеки отделен от обектите (отговарящи на 
изискването да са жилищни сгради), едновременно с което, несъмнено е и обективно 
невъзможно да се приеме, че експертът отговаря на обсъжданото условие за 
допустимост, одобрено в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.2., б. „б“ от Указанията за участие. 

 
14. Аналогична на обсъдената по отношение на предходния експерт е и 

констатацията на Комисията, относима към декларативно направеното от Икономическия 
оператор отразяване на специфичния професионален опит на предложения от него експерт 
за изпълнение на функциите и отговорностите на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ – инж. Христина Малинова. 

И по отношение на този от експертите от предложения инженерно-технически 
състав, Участникът не е представил безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен начин, че определеното от него лице за заемане на визираната експертна 
позиция отговаря на минималното изискване, утвърдено от Възложителя в Раздел VI.3., 
т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, аналогично одобрено и в Раздел III, т. 5.3.2.3., 
б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, а именно: да е придобил специфичен 
опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Спрямо така поставеното за целите на настоящето възлагане минимално изискване, в 
полето на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е направено общо, без ясна конкретна 
връзка и насоченост към този именно експерт визиране на седем строителни обекта (шест 
от които, идентични с тези, идентифицирани по-горе за предходния експерт). 

 
Отново липсва каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на 

длъжността/позицията/качеството, в което инж. Малинова е изпълнявала 
определени функции и отговорности на посочените обекти и преди всичко – липсва 
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яснота дали същите са осъществявани от нея като Координатор/длъжностно лице 
по безопасност и здраве по време на строителството им. 

 
15. В относимите полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е 
декларирал, че разполага както със Сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана 
система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2008, така и с такъв за 
разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по 
Стандарт ISO 14001:2005, като е индивидуализирал всеки един от тях посредством 
неговия уникален номер и предметен обхват. Посочена е и организацията – издател на 
визираните документи. Направена е и декларация, съобразно която валидността на всеки от 
двата обсъждани Сертификата е до 14.09.2019 г. 

 

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

Отделно, съобразно посоченият техен срок на валидност – 14.09.2019 г., към 
датата на приключване на настоящия протокол, дори и този срок е изтекъл. 

Предвид установеното, позоваването от страна на Участника на невалидни 
Сертификати за разработени, внедрени и сертифицирани от него системи за 
управление на качеството и на околната среда, Комисията счита за недвусмислено 
видно неизпълнение от негова страна на утвърдените, неоспорени и влезли в сила 
изисквания на Възложителя, обективирани както в Раздел VI.3., т. 4 и т. 5, във връзка 
с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и 
в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата, поставящи 
условието всеки един от Участниците, независимо за коя от седемте обособени 
позиции участва, да има: 

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

както и 

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

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

 

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

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

абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
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настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2019/S 
116-283959 от 19.06.2019 г. (ОВЕС, бр. 116 от 19.06.2019 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:283959-2019:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 916863 от 
19.06.2019 г. 

 
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 2 от 

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

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

съответствието на „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД с изискванията към личното 
състояние – както императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, 
поставени от Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в 
процедурата, основани на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от 
него Единен европейски документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и 
точно да попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с 
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, 
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството 
от участие в процедурата. 

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

спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.2.4. и т. 2.5.2. от 
Указанията за участие в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не 
спрямо Участника основанията за отстраняване, следващи от императивните забрани на 
чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и на чл. 69 от ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ 
на представяния от Дружеството нов ЕЕДОП, задължително трябва да бъдат 
вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и самостоятелни 
специфични национални основания за изключване (в това число и гореобсъдените в т. 
4.1. от констативната част на настоящия протокол), с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД, в 
което число и:  

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

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

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

 
На следващо място, едновременно и за да бъде създадена обективна увереност за 

настоящия помощен орган по отношение съответствието на Участника с нормативните 
изисквания на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, респ., липсата спрямо него на 
основанията, предпоставящи недопустимост за участие в обществени поръчки, въведени 
със същата тази разпоредба, представяйки изисквания му нов ЕЕДОП, в същото това първо 
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поле на Част III, Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка“, следва ясно и недвусмислено да се посочи контролирани ли са 
Икономическия оператор и/или неговите Управители пряко и/или косвено от 
Дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

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

 

5. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 
ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Участника да представи доказателства, от които да е 
видно, че валидността на притежаваните от него задължителни застраховки 
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му на строител 
и на проектант е удължена, или че е сключил нови застраховки, валидни към датата 
на представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да  впише в 
относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на 
застрахователните си полици. 

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

досежно строителните дейности, които е извършил в обхвата на всичките шест, посочени 
като изпълнени от него договори, касаещи (съобразно декларацията, вписана в Част IV, 
Раздел „В“, т. 1а) от представения в офертата ЕЕДОП) различни многофамилни жилищни 
сгради на територията на Общините Благоевград, Дупница, Петрич и Сандански, с 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, както и за безспорност при доказване 
на съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални 
способности, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. т. 2 от Обявлението за  поръчка, 
както и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, Участникът трябва при 
вписване на информацията в идентичното поле на новопредставяния негов ЕЕДОП, да 
разпише и конкретните, изпълнени от него строителни дейности (в което число и 
техния вид) на сочените като реализирани от него обекти на строителни 
интервенции, на които основава професионалния си опит, спрямо изискванията на 
Възложителя. 

 
Едновременно и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Икономическия оператор да 
представи безспорни доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 
от ЗОП, издадени от трети лица, различни от Дружеството, от които 
доказателства по недвусмислен начин да е видно, съответствието на Участника с 
цитираното минимално изискване за допустимост, разписано както в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел 
III, т. 5.2. от Указанията за участие и поясненията към тях. 

 
!!! Независимо от това дали Участникът ще продължава да се позовава на 

обсъжданите обекти или ще посочи други изпълнени от него строителни интервенции, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че е изпълнил през референтния за 
настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, които следва да са 
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за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, включващи (всеки 
съответен от обектите) кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации. 

 
7. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от Участника 

данни, досежно проектантските услуги, изпълнени от него през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на поставеното от Възложителя 
изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по 
обособена позиция №7, както и за безспорност при доказване от негова страна на 
съответствието си с този от критериите за подбор за технически и професионални 
способности, Икономическият оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП ясни, 
конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него минимум 2 (две) услуги по изготвяне 
на технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, с ясна конкретизация на фазата, в която е 
изготвена проектната разработка. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  
издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че 
„Монолит-21-Андонов и Захов“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

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

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, 
т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата, Икономическият оператор трябва да представи за всеки един от 
предложените от него експерти от проектантския си екип, определен за изпълнение 
на работното проектиране и осъществяването на авторския надзор по обособена 
позиция №7, безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен 
проектантски опит при осъществяването на съответните дейности, съобразно 
конкретната експертна позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Мария 
Попмаркова - професионален опит при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации; 

(2) проектант по част „Електро“ – инж. Гено Димитров - професионален опит 
като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации; 
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(3) проектант по част „ВиК“ – инж. Георги Колев - професионален опит като 
проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(4) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Милен Димитров - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
С цел максимална коректност, разбираемост и яснота на допълнително 

представяната от него информация, досежно изискуемия специфичен опит на 
предлаганите експерти, Участникът трябва да впише данни, които са релевантни и 
относими към цитираните по-горе минимални изисквания, описвайки: (1) какво е 
отношението на конкретния експерт към посочените строителни обекти; (2) в 
хипотеза, че е участвал в изготвянето на инвестиционен проект за изброените сгради 
- коя конкретна част на съответния инвестиционен проект е изготвена от 
конкретния експерт, както и (3) фазата, в която е изработен, предаден и приет 
отделния проект (техническа или работна), изготвен от съответния проектант. 

 
9. С цел доказване пълно съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени в 

Раздел III.1.3., т. 3.1.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание 
и в Раздел III, т. 5.3.1.2., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, Икономическият 
оператор трябва да представи за предложения от него експерт, проектант по част 
„Конструктивна“ – инж. Димитър Имаретски, безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от 
експерта специфичен професионален опит като проектант по част 
„Конструктивна” при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване не на какви да е обекти, а конкретно 
на: жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

!!! При представянето на изискуемата информация в новия си ЕЕДОП, 
Участникът следва да отчете и изложените по-горе аргументи на Комисията, че 
пленарната, спортната и бизнес залите, административните сгради и 
хипермаркетите, бидейки обекти на социалната инфраструктура, не са съответни, 
по причина на това, че ясно поставеното от Възложителя изискване е придобитият 
специфичен опит от предлагания за обсъжданата позиция експерт, да е при 
изпълнението на жилищни сгради. 

 
10. С цел доказване, че от страна на Участника е изпълнено минималното изискване, 

одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено 
както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД аналогична застраховка (в 
качеството му на „проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да 
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бъде отразено в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за 
Дружеството ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
Участника да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че всеки един от предложените от 
него проектанти отговаря на одобреното за целите на настоящето възлагане 
минимално изискване, многократно цитирано по-горе. 

 
11. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част 
„Конструктивна“ – инж. Димитър Имаретски, едновременно с което и за да е налице 
пълно съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 
5.3.1.2., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор следва да 
впише в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, 
действителния уникален номер, под който инж. Имаретски е вписан в поддържания 
от КИИП регистър на лицата с пълна проектантска правоспособност, а именно: 
№01304. 

 
12. Отново, целейки коректност на декларираните от него данни и информация, 

досежно предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част 
„Пожарна безопасност“ – инж. Георги Грозданов, едновременно с което и за да е налице 
пълно съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 
5.3.1.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор следва да 
впише в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, 
действителния уникален номер, под който инж. Грозданов е вписан в поддържания от 
КИИП регистър на лицата с пълна проектантска правоспособност, а именно: №13144. 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 5.3.2.2., б. „б“ от Указанията 
за участие в процедурата (и имащо задължителен за спазване характер), в новоизискания му 
ЕЕДОП, Участникът трябва да впише релевантни данни, от които по недвусмислен начин 
да бъде почерпена безспорна информация, че предложеното в офертата му за заемане на 
позиция „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: инж. 
Живко Захов, е придобил специфичен опит в осъществяването на контрол на 
качеството при изпълнение на строително-монтажни работи (изпълнявайки 
функции именно на подобна експертна позиция) на поне 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
14. По отношение на експерт „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 

здраве“ – инж. Христина Малинова, Участникът следва да представи недвусмислени, 
ясни и безспорни данни и информация, допълващи и конкретизиращи вече заявените в 
първоначално представения от него ЕЕДОП, респ., доказващи по безспорен начин пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя, утвърдени по идентичен начин в Раздел VI.3., 
т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията за 
участие в процедурата за: придобит от експерта опит при изпълнение на функции и 
отговорности не на каква да е друга позиция, а конкретно като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
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изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

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

професионални способности, одобрени от Възложителя по идентичен начин както в Раздел 
VI.3., т. 4 и т. 5, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от 
Обявлението за поръчка, а така също и в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за участие 
в процедурата, Участникът трябва да попълни в съответните първо и второ полета 
на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление“ от ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към евентуално 
притежавани от него Сертификати за: 

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

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

 

Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки, че същото е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, Комисията указва на Участника да представи в 
приложение към изискания му нов ЕЕДОП и заверени копия на самите Сертификати, 
удостоверяващи както наличието на внедрени от „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД 
всяка една от горевизираните системи за управление на качеството и на околната 
среда, съобразно съответно релевантните и валидни понастоящем Стандарти, така 
и съответствието на Икономическия оператор с минималните изисквания, одобрени 
за целите на възлагането в горецитираните части от Документацията за участие в 
процедурата.   

 

 
 
26. СДРУЖЕНИЕ „ИЗОГЛАС – ППМ МЛАДОСТ“ – оферта с вх. № РМЛ19-

ТД26-1375 от 18.07.2019 г., депозирана за обособена позиция №4 
 
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

ЕЕДОП, представен от „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД – Партньор в Обединението, 
Комисията констатира следното: 

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

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация 
(вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен 
регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за изпълнение на 
строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №6), този от Партньорите (който е и 
поелият ангажимент да изпълни всички строителни дейности от предмета на възлагане), в 
първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на Централния 
професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за изпълнение 
на обекти от първа група, строежи от втора до пета категория по смисъла на 
ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 017944. 
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Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка 
на данните и информацията, публично оповестени в поддържания от Камарата на 
строителите Централен професионален регистър на строителя, в резултат от която установи 
следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1302 от 03.10.2019 г., „Изоглас 
строй“ ООД е вписано в ЦПРС за изпълнение на обекти от първа група, строежи от 
високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от трета до пета категория. 

За удостоверяване верността на горевизираните обстоятелства, на строителя е 
издадено Удостоверение с № I - TV 021075. 

 
2. В представения от него в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП 

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

При направен преглед по същество на декларираните от самия Икономически 
оператор факти и обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за 
подбор, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 
от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в 
процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на представените доказателствени 
данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на Участника строителство, намира за 
установено следното: 

 
2.1. По отношение на всеки един от декларираните като изпълнени от него обекти, 

Икономическият оператор, бидейки твърде пестелив в предоставяната от него информация, 
се е ограничил до посочване на обекта на съответното строителство, 
индивидуализирайки го посредством административния му адрес. 

В допълнение са посочени: Възложителя на съответния строеж, стойността на 
изпълнените от „Изоглас строй” ООД дейности, разгърнатата застроена площ на всяка 
сграда, обект на строителна интервенция и съответните група и категория на отделните 
обекти, въпреки което, Стопанският субект не е съобразил едно от основните изисквания, 
поставено от Възложителя в пояснението, наименовано „Доказване“, следващо т. 5.2. на 
Раздел III от Указанията за участие и по-конкретно, условието, поставено като т. (1) в 
текста му, в резултат от което несъобразяване с него, не са индивидуализирани 
конкретните строителните работи (СМР/СРР), които са изпълнени от 
Дружеството и за които следва да бъде преценено дали са идентични или сходни с 
предмета на настоящата поръчка, който извод, Комисията формира на база 
предоставените ѝ данни единствено за обекта на посочените строителни интервенции, 
реализирани от Участника.  

Относима, точна и релевантна информация по отношение конкретния вид на 
изпълнените от Икономическия оператор строителни дейности, които биха могли да 
бъдат приети за „сходни“, респ. дали тези дейности съдържат изискуемата 
кумулативност от (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на 
топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации, в 
обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

Липсата на посочени данни, индивидуализиращи всяка отделна, изпълнена от 
Дружеството строителна интервенция, предпоставя съответно и заключението на 
настоящия помощен орган за допуснато от страна на Икономическия оператор 
неизпълнение и на визираното по-горе изискване, одобрено от Възложителя и 
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разписано в посоченото пояснение към т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие – 
това, наименовано „Доказване“, съобразно което: „при подаването на офертата си, 
Участникът .............. следва да предостави данни и информация относно: (1) 
строителните работи (СМР/СРР), които са изпълнени и са идентични или сходни с 
предмета на поръчката/обособената позиция, чрез посочване на обекта и вида на 
изпълнените строителни интервенции ……….“. 

 

Следствие от направените по-горе констатации и обоснованите от 
Комисията заключения, е и извода, че липсата на доказано от Икономическия 
оператор съответствие с визираното минимално изискване, утвърдено от 
Възложителя в посочените текстове на Документацията по процедурата (Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в 
Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие), което изискване, по причина на това, че не 
е оспорено, е влязло в сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е 
абсолютно задължително за спазване, води до непълнота както в ЕЕДОП на този от 
Партньорите, така и в самата оферта на Обединението, която следва да бъде 
коригирана, в хипотеза, че Участникът държи да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което както „Изоглас строй“ ООД, 
така и самия Участник не е доказал съответствие, е това през последните 5 години, 
считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни 
дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката/обособената позиция, 
а именно: „СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, включващи кумулативно (всеки един от изпълнените обекти) 
следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на 
топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации“.   

 
2.2. На следващо място, прави впечатление, ча за нито един от посочените като 

изпълнени от него строежи, Икономическият оператор не е представил данни за 
съответния, съставен за конкретния обект Констативен акт за установяване на 
годността за приемането му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството или друг документ за предаване и приемане на 
конкретния строеж от Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ 
информация, Комисията намира за недоказано (към момента), от страна на 
Икономическия оператор, че който и да било от отделните обекти, може да се 
приеме за „изпълнен“ (такъв, който е не само завършен, но за него е издаден и 
съответен акт за установяване годността за приемането и ползването му), по 
причина на това, че в третата забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 
5.2. в Раздел III от Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за 
целите на доказване съответствие с обсъжданото минимално изискване за 
технически и професионални способности, „дейностите (строителството), ще се 
считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ 
е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - 
обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от 
Възложителя“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.2. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от 
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
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съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, 
което изискване, Икономическият оператор видно не е изпълнил. 

 
3. В следващото поле от Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, този 

от Партньорите, вместо да впише релевантни данни и информация, изискуеми за доказване 
съответствието си с минималното изискване за технически и професионални способности, 
утвърдено за целите на настоящето възлагане както в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие, 
е направил общо позоваване на четири от обсъдените в предходната точка шест договора за 
инженеринг. Въпросните договори, Икономическият оператор е вписал с абсолютно 
същото съдържание, с което те са обективирани и в предходното поле (относимо към 
доказване опита на Дружеството в изпълнението на строителни интервенции).  

От направеното от „Изоглас строй“ ООД посочване на съответния обект на 
изпълнение, съвпадащ с предмета на конкретния договор, се установява, че на всеки от тези 
обекти е изпълнявал освен строителни работи, така още и проектиране, а не един от тях - и 
авторски надзор. 

Относима, конкретна и релевантна информация по отношение фазата на 
проектиране в която са изготвени сочените от „Изоглас строй“ ООД проектни 
разработки, като част от възложените му от Община Свиленград (договор  №1), 
Община Симеоновград (договор №2), Община Самоков (договор №3) и от Община 
Козлодуй (договор №4) инженерингови дейности, в обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

С оглед тези си констатации, Комисията намира, че горевизираните четири 
услуги, сочени за изпълнени от Дружеството, не могат да бъдат квалифицирани като 
„сходни“ с предмета на настоящето възлагане, съобразно изискванията на 
Възложителя, одобрени и оповестени в горецитираните части от Документацията 
за участие в процедурата, а именно: „услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации“. 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от Дружеството данни за придобит от него професионален опит, 
обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  каквато и да 
е информация досежно конкретния документ, с който всеки изготвен от него 
инвестиционен проект (макар и без яснота за фазата, в която е разработен), е приет 
без забележки от съответния Възложител. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
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документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

От друга страна, така установеният от нея пропуск формира извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие, но е допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, 
следващо цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в 
Указанията за участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него 
проектантска услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

 

Освен всичко горепосочено, прави впечатление и обстоятелството, че 
вписаните от „Изоглас строй“ ООД стойности и периоди на изпълнените от него 
проектантски услуги съвпадат изцяло с тези, вписани в първото поле на 
разглежданата Част от ЕЕДОП, досежно изпълнените от Дружеството 
строителни интервенции, което е практически невъзможно. 

 
4. В представените от Икономическия оператор данни и информация, относими към 

придобития специфичен опит от предлагания експерт за изпълнение функциите на 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Веселин Василев, 
Комисията констатира поредния пропуск в декларираните в разглежданото поле на Раздел 
„В“ в Част IV на обсъждания ЕЕДОП данни, който предпоставя липсата на доказано 
съответствие на експерта с минималното изискване за придобит от него конкретен 
специфичен опит, съответстващ на експертната позиция, за изпълнението на която 
е определен, а именно: опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

Конкретната, предоставена в ЕЕДОП информация, относима към специфичния опит 
на лицето, се изразява в следното: 

„Обекти:  

1.„Инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на град Козлодуй по две обособени 
позиции: обособена позиция № 1 „Блок 1 и 2, ж.к.1 в гр. Козлодуй“ и Обособена позиция № 
2 „Блок 54, 55, 56, 57 и 58, ж.к. 2 в гр. Козлодуй“- За Обособена № 2 „Блок 54, 55, 56, 57 и 
58, ж.к. 2 в гр. Козлодуй“- РЗП-5615,00 м2. Обектът е строеж от I (първа) група, IV 
(четвърта) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.3.1. от Правилника за реда за вписване и 
водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) и във връзка с 
чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ.;  

2. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване 
на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради, във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
на територията на община Самоков” за обособена позиция № 2: „Изпълнение на 
инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на 
многофамилна жилищна сграда в град Самоков, квартал „Самоково” бл. 3, във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на община Самоков”, РЗП – 5621.55 м2. Обектът е 
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строеж от I (първа) група, III (трета) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.3.1. от 
Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на 
строителя (ПРВВЦПРС) и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ.  

3. „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции: за Обособена 
позиция № 16 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к „Славейков“ бл.68А“. РЗП 
– 3 272.68 м2. Обектът е строеж от I (първа) група, IV(четвърта) категория, съгласно чл. 
5, ал. 6, т. 1.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален 
регистър на строителя (ПРВВЦПРС) и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ“. 

 

Прочита и анализа на така представената за лицето информация обосновава 
мнението на Комисията, че същата е крайно недостатъчна, за да създаде каквато и 
да е, а още по-малко - безспорна увереност, че инж. Василев отговаря на обсъжданото 
минимално изискване за професионална компетентност и в частност – специфичен 
опит като критерий за технически и професионални способности, а именно: да е 
придобил опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 
изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Това ѝ заключение се дължи на обстоятелството, че от неясното и 
абстрактно посочване „обекти“ и липсата на каквото и да е, дори и минимално 
индивидуализиране на длъжността/позицията/качеството, в което инж. Василев е 
изпълнявал определени функции и отговорности на посочените обекти, трудно би 
могло да бъде определено отношението му към изпълнението на въпросните строежи 
и преди всичко, дали това отношение е било в качеството му на 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве по време на строителството 
им. 

С оглед така изложените от нея доводи и аргументи, Комисията намира за 
несъмнено обективно невъзможно да се приеме, че експертът отговаря на условието 
за допустимост, одобрено в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата. 

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

качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е отбелязало, че 
притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане Сертификати, 
разполагаемостта с които е поставена като минимални изисквания за допустимост, както в 
текстовете на Раздел VI.3., т. 4. и т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.4. и в т. 5.5. от 
Раздел III на Указанията за участие в процедурата.  

По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор 
Сертификат - за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015,  
и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена 
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния 
документ, обхвата и срока му на валидност, както и неговия издател. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на всеки от 
обсъжданите Сертификати обаче се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че включва 
единствено следните дейности: „Строително-монтажни дейности“, докато 
изискваният за целите на настоящето възлагане предметен обхват на 
притежаваните от Участника Сертификати за прилагане на гореупоменатите 
Стандарти, следва да е: „в областта на сградното строителство“. 
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Видно на следващо място от декларативно направеното посочване на валидността 

на всеки един от обсъжданите документи, е обстоятелството, че същата е била до 
06.10.2019 г., който времеви момент се явява вече изминал към датата на приключване 
изготвянето на настоящия Протокол. 

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

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД – Партньор в Обединението, 
Комисията констатира следното: 

 
1. В последното поле от Раздел „Б“ в Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, този от 

Партньорите е декларирал, следното, цитирано дословно: „600 000 лв. Застрахователна 
полица № …….*, издадена от ЗАД „Армеец“, валидна до 26.08.2019 г.“. 

Недвусмислено видно от цитираната декларация на Икономическия оператор е 
обстоятелството, че същата не дава каквато и да е ясна и съответстваща на 
изискванията на Възложителя информация, досежно качеството, в което този от 
Партньорите е застраховал своята професионална отговорност – като „проектант“ 
и/или като „строител“. 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от „Проджект планинг енд 
мениджмънт“ ООД съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на 
настоящата процедура в Раздел III.1.2., т. 2. от Обявлението за поръчка, еднозначно 
обективирано и в текста на т. 4.2. от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея е 
налице обективна невъзможност да приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП. 

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

 

Видно на следващо място от декларирания срок на действие на застраховката, 
покриваща отговорността на Дружеството (до 26.08.2019 г.), същата е била валидна към 
датата на подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на 
настоящия протокол, посоченият документ не създава валидно застрахователно 
правоотношение. 

 
2. В релевантното поле на Раздел „В“, Част IV от обсъждания ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал информация за два, сочени като изпълнени от него 
договора, в обхвата на всеки от които е посочил, че е осъществявал дейности по 
проектиране и последващо упражняване на авторски надзор на различни многофамилни 
жилищни сгради.  

Направено е изброяване на отделните части на всеки конкретен инвестиционен 
проект, изготвен от Дружеството, но относима, конкретна и релевантна информация по 
отношение фазата на проектиране в която са изготвени сочените от „Проджект 
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планинг енд мениджмънт“ ООД проектни разработки, в обсъждания ЕЕДОП не се 
съдържа. 

Предвид тази си констатация, Комисията счита, че посочените от 
Икономическия оператор две, изпълнени от него услуги, не могат безусловно, 
безрезервно и без да е необходимо да се приложи недопустимо за Комисията тълкуване 
да бъдат приети за съответни с минималното изискване за технически и 
професионални способности, утвърдено от Възложителя за целите на възлагането 
както в т. 1. на Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а от Обявлението за 
поръчка, така и в идентичното условие, обективирано в текста на т. 5.1. в Раздел III 
от Указанията за участие, а именно: „услуги по изготвяне на технически или работни 
проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации“. 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от този от Партньорите данни за придобит от него професионален 
опит, обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  
каквато и да е информация досежно конкретния документ, с който всеки изготвен от 
него инвестиционен проект (макар и без яснота за фазата, в която е разработен), е 
приет без забележки от съответния Възложител. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

От друга страна, така установеният от нея пропуск формира извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие, но е допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, 
следващо цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в 
Указанията за участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него 
проектантска услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

 
3. По отношение на нито един от деветте проектанти, определени за експерти 

в квалифицирания екип, сочени за експерти на трудов договор с „Проджект планинг енд 
мениджмънт“ ООД, в относимото поле на Част IV, раздел „В“ от обсъждания ЕЕДОП не е 
вписана релевантна информация, досежно това дали притежават валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 
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каквото изискване е поставено от Възложителя по напълно идентичен начин както в 
текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в 
процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Следва да се отбележи, че в полето на Част IV, Раздел „Б“ на разглеждания ЕЕДОП 
също не е вписана информация, от която настоящия помощен орган би могъл да формира 
извод за съответствието както на този от Партньорите, така и на самия Участник с 
обсъждания критерий за подбор. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД, в хипотеза, че същата му 
е издадена в посоченото качество на „проектант“. 

 
4. Като проектант по част „Пожарна безопасност“ този от Партньорите е 

предложил инж. Георги Николов Георгиев, по отношение на когото в т. 6 от Част IV, 
Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП е посочено, че притежава валидно Удостоверение за 
придобита пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, включен в регистъра на 
КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с рег. №13144. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра, под уникален номер 13144 е вписан г-н Георги Николов Грозданов, а не – 
инж. Георги Николов Георгиев. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че посоченият от Участника експерт - инж. Георги 
Николов Георгиев е вписан в КИИП под № 10988. 

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

Участника – СДРУЖЕНИЕ „ИЗОГЛАС - ППМ МЛАДОСТ“, Комисията констатира 
следните непълноти, пропуски и несъответствия: 

 
1. В предпоследното поле на Част II, Раздел „А“ от ЕЕДОП, съдържащо въпрос 

„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка заедно с други икономически оператори?“, е даден отрицателен отговор 
(отбелязана е алтернативата „не“).  

Предвид обстоятелството, че Участника - Сдружение „Изоглас - ППМ Младост“ е 
неперсонифицирано лице, създадено посредством обединяване усилията, техническите и 
финансови ресурси на две Търговски дружества, поставили си обща цел – участието и 
спечелването на настоящата обществена поръчка, в частта на шестата от обособените ѝ 
позиции, така дадения отговор в обсъжданото поле на ЕЕДОП не кореспондира с 
посочения негов правен статут на „участваща група“ и е обективно неверен. 

 
2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата 
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати 
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напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези, 
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП-ите, представени от двамата 
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 1, 
т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 и в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 на изложението по-горе, предвид 
което, настоящият помощен орган счита за излишно и ненужно тяхното повторно 
отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от него на всеки от горепосочените 
Икономически оператори в Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 и в Раздел II, т. 1, т. 2, 
т. 3 и т. 4по-долу, са еднозначно относими и приложими и за Участника, което 
обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и заключенията на Комисията) 
неприложими и неважими и за него! 

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

Комисията указва на партньора в Обединението – „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД  данните, 
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а 
именно: 

 
1. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на Партньора 

„Изоглас строй“ ООД с минималното изискване за годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на 
процедурата и разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 3 от Указанията  за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на 
представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна 
индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо 
вписването му в ЦПРС, а именно: с № I - TV 021075, даващо му право да изпълнява 
обекти от първа група, строежи от трета до пета категория. 

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

досежно строителните дейности, които е извършил в обхвата на всичките шест, посочени 
като изпълнени от него договори, касаещи (съобразно декларацията, вписана в първото поле 
на Част IV, Раздел „В“ от представения в офертата ЕЕДОП) различни многофамилни 
жилищни сгради на територията на Общините Благоевград, Свиленград, Симеоновград, 
Самоков, Козлодуй и Бургас, с изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, както 
и за безспорност при доказване на съответствието си (и това на самия Участник) с 
минималните изисквания за технически и професионални способности, утвърдени от 
Възложителя в Раздел III.1.3. т. 2 от Обявлението за  поръчка, идентично одобрени и в 
Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, „Изоглас строй“ ООД трябва при 
вписване на информацията в идентичното поле на новопредставяния негов ЕЕДОП, да 
разпише и конкретните, изпълнени от него строителни дейности (в което число и 
техния вид) на сочените като реализирани от него обекти на строителни 
интервенции, на които основава професионалния си опит, спрямо изискванията на 
Възложителя. 

 
Едновременно, за да е действително налице безспорност при доказване на 

съответствието му с обсъжданите минимални изисквания за технически и професионални 
способности, „Изоглас строй“ ООД  трябва, при вписване на информацията в първото 
поле на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи ясно 
посочване и на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с който е 
установена годността за приемане на всеки отделен от шестте, посочени от него 
строежи, на изпълнението на които основава съответствието си с конкретно 
обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 



314 
 
 

В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 
от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Икономическия оператор да 
представи безспорни доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 
от ЗОП,  издадени от трети лица, различни от Дружеството, от които 
доказателства по недвусмислен начин да е видно, съответствието на Дружеството с 
цитираното минимално изискване за допустимост, разписано както в Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел 
III, т. 5.2. от Указанията за участие и поясненията към тях. 

 
!!! Независимо от това дали Участникът ще продължава да се позовава на 

обсъжданите обекти или ще посочи други изпълнени от него строителни интервенции, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че е изпълнил през референтния за 
настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, които следва да са 
за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, включващи (всеки 
съответен от обектите) кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации. 

 
3. В хипотеза, че този от Партньорите държи да продължи участието си (както и това 

на самия Участник) в настоящата процедура, следва да докаже, че е налице пълно 
съответствие на декларираните от него данни, досежно проектантските услуги, сочени за 
изпълнени от Дружеството през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата, съответстващи на поставеното от Възложителя изискване, спрямо тези, предмет 
на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №6. Едновременно с 
посоченото, както и за безспорност при доказване от негова страна на съответствието си с 
този от критериите за подбор за технически и професионални способности, 
Икономическият оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП ясни, конкретни и 
несъмнени данни за изпълнени от него минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, с ясна конкретизация на фазата, в която е 
изготвена проектната разработка. 

Също така, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във втората 
забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
изпълнение (готовите проектни разработки), издаден от получателя на услугата или 
от компетентен орган, както и на действителните стойности, заплатени му от 
отделните Възложители за изготвянето на отделните проектни разработки (не за 
изпълнен цялостен инженеринг). 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от „Изоглас строй“ ООД да 
представи безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in 
fine от ЗОП,  издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин 
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да е видно, че е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни 
проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
4. По отношение на експерт „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 

здраве – инж. Веселин Василев, Икономическият оператор следва да представи 
недвусмислени, ясни и безспорни данни и информация, допълващи и конкретизиращи вече 
заявените в първоначално представения от него ЕЕДОП, респ., доказващи по безспорен 
начин пълно съответствие с изискванията на Възложителя, утвърдени по идентичен начин в 
Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата за: придобит от експерта опит при изпълнение на 
функции и отговорности не на каква да е друга позиция, а конкретно като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Изоглас строй ООД да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че предметния обхват на притежаваните от него 
Сертификати за: 1) внедрена и сертифицирана система за управление на качеството 
по Стандарт ISO 9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за 
управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, съответства на 
изискванията, утвърдени от Възложителя (неоспорени, влезли в сила и задължителни 
за изпълнение, съобразно императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин 
както в Раздел VI.3., т. 4 и т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. 
– т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата и е в областта на сградното 
строителство.  

От представяните от Дружеството доказателства, следва да е видно също 
така и че валидността на притежаваните от него Сертификати е удължена, или е в 
процес на подновяване (извършва се процедура на ре-сертификационен одит). 

Същите тези релевантни данни, следва да бъдат вписани и в относимите 
полета на новопредставяния от Економическия оператор ЕЕДОП. 

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

Комисията указва на партньора „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ 
ООД данните, информацията и документите, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва 
на „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД да представи доказателство/а, от 
което/които да е видно, че притежава валидна задължителна застраховка 
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, едновременно с което, трябва 
да впише в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“ на представяния нов негов ЕЕДОП 
всички релевантни данни, доказващи съответствието му с минималното изискване, 
поставено от Възложителя в Раздел III.1.2. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от 
Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 4.2. от Указанията за 
участие в процедурата.  

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

 
2. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от „Проджект 

планинг енд мениджмънт“ ООД данни, досежно проектантските услуги, изпълнени от него 
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на 
поставеното от Възложителя изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена 
поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №6, както и за безспорност при доказване от 
негова страна на съответствието си (едновременно с което и на самия Участник) с този от 
критериите за подбор за технически и професионални способности, Икономическият 
оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП ясни, конкретни и несъмнени данни за 
изпълнени от него минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни 
проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации, с ясна конкретизация на фазата, в която е изготвена проектната 
разработка. 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
съответно изпълнение (готовата проектна разработка), издаден от получателя на 
услугата или от компетентен орган. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от този от Партньорите да 
представи безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in 
fine от ЗОП,  издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин 
да е видно, че „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД е изпълнило минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
3. С цел доказване, че от страна на „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД (респ. 

и от самия Участник), е изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с 
критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ 
на т. 2 от Раздел III.1.2. на Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., 
изр. второ от Указанията за участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни 
и информация за притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от 
него проектантски екип валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
евентуално притежавана от самото Дружество застраховка, в качеството му на 
„проектант“, това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Подизпълнителя 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
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ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
„Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД да представи заверени копия на 
съответна/ни застрахователна/ни полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че 
предложените от него проектанти отговарят на одобреното за целите на 
настоящето възлагане минимално изискване, многократно цитирано по-горе. 

 
4. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „Пожарна 
безопасност“ – инж. Георги Николов Георгиев, едновременно с което и за да е налице 
пълно съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 
5.3.1.6., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да впише в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, действителния 
уникален номер, под който инж. Георгиев е вписан в поддържания от КИИП регистър 
на лицата с пълна проектантска правоспособност, а именно: №10988. 

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

Комисията указва на Участника – СДРУЖЕНИЕ „ИЗОГЛАС – ППМ МЛАДОСТ“ 
данните, информацията и документите, които следва да се представят 
допълнително, а именно: 

 
1. Отчитайки факта, че с обединяването на усилията на Партньорите „Изоглас 

строй“ ООД и „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД в общо неперсонифицирано 
Дружество по ЗЗД – „Изоглас – ППМ Младост“, което е и Участникът в настоящата 
процедура, на това ДЗЗД е дадено качество на „участваща група“ (съобразно смисъла на 
понятието, влаган в ЕЕДОП), в допълнително представяния от името на Обединението 
нов Единен европейски документ за обществени поръчки, в предпоследното поле на 
Част II, Раздел „А“, съдържащо въпрос „Икономическият оператор участва ли в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически 
оператори?“, следва да бъде даден отговор „да“. 

Едновременно, в следващото поле, трябва последователно, коректно и 
изчерпателно да се впишат данните, относими не само към „участващата група“, а и 
към всички Икономически оператори в състава ѝ.  

 
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника 
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните 
Партньори в състава му, обсъдени от Комисията в Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 и в 
Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от констативната част на настоящия Протокол, 
указанията и изискванията, дадени от Комисията на „Изоглас строй“ ООД (Раздел I, 
т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 по-горе) и на „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД 
(Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 по-горе), важат напълно еднозначно и за Участника – 
Сдружение „Изоглас – ППМ Младост“, съответно той трябва да съобрази същите, 
като отрази променените/допълнените/новите данни в представяния от него нов 
ЕЕДОП, като не е необходимо повторно представяне на изисканите от Комисията 
документални доказателства, с които следва да се докаже достоверността на 
отделни декларирани факти и обстоятелства. 

 

 
 
27. „ЖСП СТИЛ“ ООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1376/18.07.2019 г., подадена 

за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №6 
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По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 
Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. Разглеждайки по същество представените от Участника документи, относими към 

допустимостта му за участие в процедурата, Комисията констатира, че в плика с общата 
оферта е представен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
попълнен за „ЖСП Стил“ ООД в оригинал, на хартиен носител, с положен под 
текстовете му „свеж“ печат на Дружеството и подпис, без ясна индивидуализация за 
името и качеството на лицето, на което принадлежи той.  

Независимо от направеното в описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП посочване (т. 27), че 
като част от офертата, освен хартиения носител, в обем от 39 страници (т. 12 от описа), е 
представен и „оптичен носител с цифрово подписан ЕЕДОП“, Комисията установи, че 
освен хартиения екземпляр, в офертата не се съдържа никакъв електронен носител, 
още по-малко такъв, на който е записан изискуемия електронно подписан ЕЕДОП.  

Липсата на представяне на попълнения от Икономическия оператор ЕЕДОП 
(приложен на хартиен носител) в електронен вид, в нередактируем формат и цифрово 
подписан от задълженото за това лице по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, настоящият помощен орган приема за пропуск, който по 
съществото си представлява неспазване на императивното изискване на чл. 67, ал. 4 
от ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 

В допълнение следва да се посочи и видната липса на запознатост на 
Икономическия оператор с подробните и ясни указания на Възложителя, разписани по 
начин за максимално улеснение на Участниците при подготовката на офертите им, 
които обяснения са обективирани на повече от две страници в Раздел IV, т. 2.2.1., А) 
от Указанията за участие в процедурата и в които ясно е пресъздадено следното 
законово положение: „съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Единният европейски документ за 
обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, по образец, утвърден с 
акт на Европейската комисия.  

ЕЕДОП се представя в електронен вид, във формат PDF, подписан с електронен 
подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 
услуги, записан на подходящ оптичен носител и приложен към документите по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП, част от офертата за участие в процедурата“. 

Нещо повече, в частта от обсъждания раздел на Указанията, наименована 
„Представяне на ЕЕДОП“ (стр. 54), още по-недвусмислено е указано, че: „при 
представянето, попълненият формуляр се подписва с електронен подпис във версия в 
PDF формат, т.е. независимо от начина на попълване на ЕЕДОП, същият се 
представя към пакета документи за участие по съответната обособена позиция във 
формат PDF, подписан с електронен подпис и записан на подходящ оптичен носител. 
Форматът, в който се предоставя документа не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание“. 

 
2. От извършения от нея преглед на съдържанието на представения в офертата 

документ на хартиен носител, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на 
обсъждания ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, 
позволяваща недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на 
обществената поръчка.  

Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от ВрИД Кметът на 
Район Младост – СО „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във 
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за 
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на 
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).  
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С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е 
систематично разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата 
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени по-
горе, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от Икономическия оператор“.  

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

 

3. В Раздел Б „Информация за представителите на Икономическия оператор“ от 
Част II на ЕЕДОП, са вписани данни по отношение на лицето инж. Владимир Стефанов 
Начев. Същото това лице е индивидуализирано с качеството му на „Управител на „ЖСП 
Стил“ ООД – клон София, пълномощник на „ЖСП Стил“ ООД“. 

При направена съпоставка с останалите документи, представени в офертата, за автор 
на които се сочи инж. Начев, Комисията заключи (предвид липсата на персонификация по 
отношение притежателя на подписа, положен под текстовете на обсъждания ЕЕДОП), че 
това именно е и лицето, подписало разглежданата декларация, подадена от Участника.  

 

Отчитайки гореизложеното, едновременно с което, ползвайки се от правомощията, 
давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка в 
публично оповестената и достъпна информация, съдържаща се в ТРРЮЛНЦ, поддържан от 
Агенция по вписванията, отразяваща актуалните данни и вписани обстоятелства по 
партидата на Дружеството, в резултат от която установи, че „ЖСП стил“ ООД се 
представлява самостоятелно от Управителя - Стефан Начев Стефанов. 

 

Така установените обстоятелства обосновават извод, че по силата на чл. 40, ал. 1, т. 3 
от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, г-н Стефан Стефанов има статут на 
задължено да подпише ЕЕДОП лице, което нормативно условие не е съобразено и 
спазено от страна на Участника. 

 

Тук е мястото да се посочи, че като приложение към обсъждания ЕЕДОП, е 
приложено пълномощно, по силата на което г-н Стефан Начев Стефанов упълномощава 
инж. Владимир Стефанов Начев, в качеството му на Управител на клона на „ЖСП Стил“ 
ООД в гр. София, с права да представлява Участника – „ЖСП стил“ ООД за целите на 
настоящата процедура, включително и с права да подготвя и подава офертата, подписвайки 
отделните документи и декларации от съдържанието ѝ, да присъства на заседанията на 
Комисията при отварянето на офертите и ценовите предложения, да осъществява 
комуникация с Възложителя, вкл. и с право да подпише договора за изпълнение, както и да 
представлява Управителя на „ЖСП стил“ ООД и самото Дружество при евентуални 
обжалвания пред КЗК и ВАС. 

Анализирайки съдържанието на обсъденото пълномощно, Комисията счита, че 
на основание съдържащите се в него права, делегирани от законния представител на 
„ЖСП стил“ ООД на г-н Владимир Начев, същият е придобил статут на лице по чл. 
54, ал. 3 от ЗОП, съобразно която норма: „... когато кандидатът или участникът, или 
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юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от 
физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 (на чл. 54) се 
отнасят и за това физическо лице“. 

С оглед императивното изискване на цитираната разпоредба на ЗОП и предвид 
несъмненото за Комисията обстоятелство, че г-н Начев се е ползвал от 
правомощията, давани му с визираното по-горе пълномощно, същият правилно е 
попълнил и подал ЕЕДОП, но това му, съобразено с нормативните изисквания 
действие по никакъв начин не освобождава Управителя на „ЖСП стил“ ООД – г-н 
Стефан Стефанов от задължението (следващо от посоченото по-горе негово 
качество на лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП),  да 
подпише същия или друг ЕЕДОП (при наличие на една или повече от хипотезите на 
чл. 41, ал. 1 или ал. 2 от ППЗОП). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  
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С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

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

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

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

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

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

 
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 

съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан 
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи 
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, 
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: 
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, 
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление 
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 – 
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, 
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от 
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“. 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 
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б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, ............ 2.1.2.4. е установено с влязло в 
сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 
1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от 
Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от 
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината 
на стр. 34 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с 
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което: 
„!!! Липсата, спрямо Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-
252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в 
Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез 
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

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

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

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

 

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

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

- налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество “. 

 

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

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

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

професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) 
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка/конкретната обособена позиция, в първото поле (т. 1а) на Раздел „В“ 
от Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил позоваване на 3 (три) 
предметно представени обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него строежи, в нагледен вид, Участникът 
е посочил: наименованието на обекта на строителство; Възложителя по съответния договор; 
изпълнените от Дружеството дейности по проектиране, строителство и авторски надзор и 
стойността, съответстваща на всяка изпълнена дейност, както и периода на конкретното 
изпълнение. 

Строителните дейности, изброени като изпълнени от него за всеки конкретен обект, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации“. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „ЖСП стил“ ООД факти 
и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен строителен обект 
и имащи за цел доказване верността на декларираното, едновременно с което и отнесени 
към изискванията, поставени от Възложителя като критерии за подбор, Комисията установи 
следното: 

7.1. Независимо от твърдяната от Икономическия оператор „сходност“ на 
изпълнените от него строителни интервенции, с дейностите, определени от 
Възложителя именно като „сходни“ с тези, предмет на настоящето възлагане, 
Комисията констатира, че посочените като извършени от „ЖСП стил“ ООД 
строително-монтажни работи, по нито един от посочените обекти, на които 
Дружеството се позовава за доказване на наличието спрямо него на изискуемите 
технически и професионални способности, не покриват в тяхната съвкупност 
изискуемата от Възложителя „кумулативна“ даденост от конкретно определени 
строителни дейности, детайлно изброени по-горе. 

С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 
обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски по 
отделните договори, установени при извършения от нея анализ на данните, декларирани от 
самия Участник и които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на 
доказаност от страна на Икономическия оператор на съответствие с това от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, а именно: 
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(1) В обхвата на първото декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №6 строителство, се сочи, че от него са осъществени 
следните дейности: „поставяне на топлоизолация на покрив и стени, подмяна на 
съществуваща дограма “. 

Видно от цитираното декларативно волеизявление на Участника, в обхвата на 
така посочените като изпълнени от него строителни интервенции не се включват 
дейности по полагане на хидроизолация и подмяна или монтаж на сградни 
инсталации; 

(2) В обхвата на изпълнените от Икономическия оператор строителни интервенции 
по договор №2, а именно: „топлинна изолация на фасадните стени, покрива и пода, 
подмяна на дървената дограма с PVC и намаляване на разходите за осветление в 
сградата“, отново не се включва изпълнението на дейности по полагане на 
хидроизолация. 

(3) Като дейности, изпълнени в обхвата на третия договор, имащ за предмет 
„Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
НПЕЕМЖС на територията на Община Шумен“, по три обособени позиции, за обособена 
позиция №3 „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. 
„Тича“ №16, гр. Шумен“, Участникът е посочил следното: „топлинна изолация на 
фасадните стени, покрива и пода, подмяна на дървената дограма с PVC и намаляване на 
разходите за осветление в сградата“.  

За пореден път обаче липсва изпълнение на дейности по полагане на 
хидроизолация, с оглед което, Комисията е в невъзможност да приеме и този от 
обсъжданите договори като „сходен“ с предмета на обособена позиция №6, за която е 
подадена офертата на Участника. 

 
Предвид изложеното, Комисията счита, че липсата на безспорна доказаност 

от страна на Икономическия оператор, че поне два от сочените за изпълнени от него 
три обекта отговарят в максимална степен на изискванията на Възложителя, 
предпоставя и заключението на настоящия помощен орган, че спрямо „ЖСП стил“ 
ЕООД не е налице съответствие с едно от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, оповестено с горецитираните части от 
Документацията по процедурата (Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от 
Обявлението за  поръчка и Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие), а именно: 
през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е 
изпълнил поне 2 (две) строителни дейности за: изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради, включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно 
следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации. 

 
7.2. На следващо място, Комисията констатира, че по отношение на нито един от 

посочените като изпълнени от него три строежа, Икономическият оператор не е 
представил данни за съответния, съставен за всеки отделен обект Констативен акт 
за установяване на годността за приемането му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството или друг документ за 
предаване и приемане на строежа от Възложителя, поради която неточност в 
предоставената ѝ информация, Комисията намира за недоказано (към момента) от 
страна на Дружеството, че който и да било от отделните обекти може да се приеме 
за „изпълнен“ (такъв, който е не само завършен, но за него е издаден и съответен акт 
за установяване годността за приемането и ползването му), по причина на това, че в 
третата забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.2. в Раздел III от 
Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване 
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съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и професионални 
способности, „дейностите (строителството) ще се считат за „изпълнени”, когато за 
завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за 
предаване и приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора“. 

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

 
8. По отношение на всяко едно от лицата, включени като експерти в 

квалифицирания проектантски екип, предложен от Участника за изпълнение на дейностите 
по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор, с изключение на 
проектантите по части „Енергийна ефективност“, „План за безопасност и здраве“ и 
Технически контрол по част „Конструкции“, в полето на Част IV, Раздел „В“, т. 2 от 
ЕЕДОП, се съдържа смислово идентична декларация, според която съответния експерт е: 
„включен в регистъра на КАБ/КИИП за лица с ППП с протоколно решение на УС на 
КАБ/КИИП №…../…..г. по части ……. Притежаващ Удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност, валидно за 2019 г.“, без обаче да е конкретизиран 
номера, под който конкретния проектант е в писан в съответния за него 
професионален регистър (КАБ, респ. КИИП). 

Така допуснатия от Участника пропуск, сочи на несъобразяване от негова страна с 
изискването, поставено от Възложителя в пояснението, наименовано „Доказване“, 
следващо критериите за подбор, одобрени с отделните подточки на т. 5.3. от Указанията за 
участие, съобразно което: „При подаването на офертата, Участникът декларира 
съответствието си ......... само посредством попълване на изискуемата информация в 
Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, 
поле трето (когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП), ........... на представяния от него Единен европейски 
документ за обществени поръчки. Във визираното поле следва да се предоставят данни и 
информация относно: …………. (4) допълнителна професионална квалификация – 
сертификат, валидно удостоверение или друг еквивалентен документ – индивидуализира 
се наименованието на документа; номер и дата на издаването му; издател на документа 
и предметен обхват“. 

 
9. За предложения като част от квалифицирания проектантски екип  на Участника 

проектант по част „Енергийна ефективност – инж. Калин Кифонов, в обсъжданата, 
некоректно попълнена т. 2 (вместо т. 6) на Раздел „В“ от Част IV на разглеждания 
ЕЕДОП, Участникът декларативно е представил единствено следната информация, 
относима към придобитата от лицето професионална компетентност:  

„Магистър, топлотехника. Включен в регистъра на КИИП за лица с ППП с 
протоколно решение на УС на КИИП №90/29.06.2012 г. по части „отопление, вентилация, 
климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване“. Притежаващ Удостоверение 
за пълна проектантска правоспособност №41234, валидно за 2019“. 
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Безспорно видно от направения дословен цитат на така „изчерпателно“ 
представената информация е, че Икономическият оператор не е съобразил и спазил 
още едно от изискванията, поставено от Възложителя в пояснението, наименовано 
„Доказване“, следващо критериите за подбор, одобрени с отделните подточки на т. 
5.3. от Указанията за участие, съобразно което: „При подаването на офертата, 
Участникът декларира съответствието си ......... само посредством попълване на 
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 
професионални способности“, поле трето (когато подава ЕЕДОП, използвайки 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП), ........... на 
представяния от него Единен европейски документ за обществени поръчки. Във 
визираното поле следва да се предоставят данни и информация относно: …………. (3) 
професионалната квалификация на експертите, съгласно информацията, съдържаща 
се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование - номер 
и дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата; 
професионалната квалификация, записана в дипломата; образование - вид 
образование/образователно-квалификационна степен и специалност“. 

 

Видна на следващо място е и липсата на каквито и да било релевантни данни, 
досежно придобит от експерта специфичен професионален опит, който пропуск се 
приема от настоящия помощен орган за изключително съществен, по причина на 
това, че води до препятстване възможността за обективна и безпристрастна 
преценка съответства ли инж. Кифонов на поставеното от Възложителя условие за 
допустимост, определеният за тази позиция експерт да притежава професионален 
опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при разработването на 
минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, което обстоятелство пък сочи на 
неизпълнение на минималното изискване за допустимост, обективирано по напълно 
идентичен начин както в текста на Раздел III.1.3., т. 3.1.5., б. „б“ от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата. 

 

10. Както бе посочено и в предходните две точки, в полето на т. 2 в Част IV, Раздел 
„В“ на представения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор е вписал данни и 
информация, касаещи професионалната компетентност (със смисъла на понятието, влаган с 
разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на лицата, определени за експерти от 
квалифицирания проектантски екип, предложен за изпълнение на работното проектиране и 
осъществяването на авторския надзор. 

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

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Мария Томасен; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Михаил Милайлов;  

- проектант по част „Електро“ – инж. Ван Хачадурян и 

- проектант по част „ВиК“ – инж. Людмила Кирова, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
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строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“; т. 3.1.3., б. „б“ и т. 3.1.4., б. „б“) и Указанията за участие 
(Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“;  т. 5.3.1.3., б. „б“ и т. 5.3.1.4., б. „б“), не 
са оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и задължителни за спазване. 

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

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

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП е вписана информация за пет „обекта“- инженерингови дейности на различни 
сгради (напълно идентични за всички експерти), по отношение на които е посочено, че 
включват както проектиране, така и изпълнение на строителни дейности, без обаче да е 
конкретизирано какво е отношението на съответния експерт към така посочените, 
крайно общо и абстрактно изброени „обекти“, нито пък какви евентуално дейности е 
изпълнявал този именно конкретен експерт по отношение на въпросния строеж, но 
преди всичко, дали те покриват условието да са проектантски услуги по изготвяне на 
технически и/или работен проект, в конкретната проектна част, в която са 
професионалната квалификация и експертизата на съответния от посочените 
проектанти. 

 
11. По отношение на нито един от деветте проектанти, определени за експерти 

в квалифицирания екип, предложен за изпълнение на дейностите по работно проектиране и 
осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекта по обособена 
позиция №6 от обхвата на настоящето възлагане, в разгледаното и в предходните точки поле 
на Част IV, раздел „В“, т. 2 от обсъждания ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, 
досежно това дали притежават валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от 
Възложителя по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, 
изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., 
изречение второ от Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Тук е мястото да се посочи, че в относимото  поле на Част IV, Раздел „Б“ на ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е описал притежаваната от него застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, в качеството му на 
проектант, но аналогична информация по отношение на лицата от посочения от 
Дружеството проектантски екип в обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „ЖСП стил“ ООД, издадена му именно в качеството на „проектант“. 

 
12. В изпълнение на минималното изискване за разполагаемост с инженерно-

технически състав за изпълнение на строително-монтажните работи от обхвата на 
възлаганата обществена поръчка (в частност – по обособена позиция №6), Участникът е 
определил г-н Йордан Йорданов за осъществяване на функциите и носене на 
отговорностите, следващи от експертната позиция на „Отговорник/специалист по 
контрола на качеството“. 
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В резултат от извършените от него преглед и анализ на крайно пестеливо 
представените данни и информация, относима към професионалната компетентност на 
обсъждания експерт, настоящият помощен орган установи, че за г-н Йорданов не е 
доказано съответствие с минималните изисквания, поставени от Възложителя и 
оповестени в  Част VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ и б. „в“ от Обявленето за поръчка, идентично 
разписани и в Част III, т. 5.3.2.2., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата. 

 

Извеждането на това си крайно заключение, Комисията основава на факта, че в 
обсъжданото поле на представения от него ЕЕДОП, Участникът не е вписал никаква 
релевантна информация, от която да се формира заключение, че експертът е  
придобил специфичен професионален опит в осъществяването на контрол на 
качеството при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) 
изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 

Що се касае до изискуемата за обсъжданата експертна позиция допълнителна 
професионална квалификация, в разглежданото поле на ЕЕДОП е направено посочване, 
съобразно което, експертът притежава „Сертификат от 06-07 февруари 2017 г. за успешно 
положен изпит в обучение за: Отговорник контрол по качеството по ISO 9001:2008“. 

Съобразявайки предметния обхват на въпросното Удостоверение, настоящият 
помощен орган счита, че посочения документ не е относим към одобреното от 
Възложителя минимално изискване за конкретен предметен обхват, а именно: за 
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания на ЗУТ, който пореден пропуск в информацията, препятства 
възможността на Комисията за безпристрастна и обективна преценка отговаря ли 
експерта и на обсъжданото минимално изискване, поставено като част от критерия 
за подбор за технически и професионални способности, оповестено в посочените 
части от Документацията по процедурата и следователно – известно на Участника 
и задължително за спазване от негова страна. 

 
13. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, разписано в 

Раздел VI.3., т. 3.2.3. б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично отразено и в текста на 
Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, по отношение на 
предложения експерт за изпълнение функциите на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ – Петър Петров, Участникът се е позовал на следните данни и 
информация, относими към допълнителната професионална квалификация на лицето: 
„Сертификат №……..*/20.04.2016 г. от ЦПО към „Поляница“ ЕООД – Търговище, 
лицензия №……..* на НАПОО, координатор по безопасност и здраве, съгл. Наредба № РД-
07-2/16.12.2009 г.“  

Така представената информация, по мнение на Комисията е непълна и неточна, 
предвид видния пропуск на Участника да посочи: срока на валидност на документа. 

Липсата на задължителната информация, досежно срока на валидност на въпросния 
документ, е условие, препятстващо възможността на настоящия помощен орган за пълна и 
достоверна преценка доколко е спазено визираното минимално изискване, съобразно което 
притежавания от експерта документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на 
обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на 
Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), трябва да е валиден към датата на подаване на 
офертата. 
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Друг, установен от Комисията пропуск в декларираните в разглежданото поле на 
т. 2 от Раздел „В“ в част IV на обсъждания ЕЕДОП данни, относими към г-н Петров, се 
изразява в липсата на доказано съответствие на експерта и с минималното изискване 
за придобит от него конкретен специфичен опит, съответстващ на експертната 
позиция, за изпълнението на която е определен, а именно: опит като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретната, представена в ЕЕДОП информация, относима към специфичния опит 
на лицето, се изразява в следното: 

„Референтен обект: 

- „Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване 
на авторски надзор) във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС  на територията на 
Община Смядово“ по четири обособени позиции, за обособена позиция №1 „Жилищен блок, 
находящ се на ул. „Цар Калоян“ №2, вх. 1, вх. 2 и вх. 3“; 

- „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
НПЕЕМЖС  на територията на Община Шумен“ по три обособени позиции, за обособена 
позиция №3 „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. 
„Тича“ №16, гр. Шумен“. 

 

Предвид недвусмислено видната „абстрактност“ на информацията, 
заключаваща се в израза „референтен обект“, за Комисията е безспорно обективно 
невъзможно (без да бъде извършено недопустимо от нейна страна тълкуване на 
действителната воля на Участника) да съотнесе въпросните „обекти“ към 
изискуемия специфичен професионален опит на този именно експерт, респ. не би 
могла да формира и достоверен, законосъобразен и ненарушаващ правата на 
останалите, коректни Участници извод за съответствието на г-н Петров с 
минималното изискване за придобит от него опит като Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

 
14. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е отбелязал, че 
разполага със Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт 
ISO 9001:2015, като е индивидуализирал същия, посредством конкретния му уникален 
номер, период на валидност и организацията, издател на въпросния документ. 

Прави впечатление, обаче, че по отношение на така визирания документ, на 
който основава съответствието си с едно от минималните изисквания за технически 
и професионални способности, Икономическият оператор не е посочил конкретния 
предметен обхват на притежавания от него Сертификат, който пропуск препятства 
възможността на Комисията да направи обективен, достоверен и обоснован извод за 
съответствието на Дружеството с утвърденото за целите на настоящето възлагане 
минимално изискване, въведено като критерий за подбор както в Раздел VI.3., т. 4. от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в 
процедурата. 

 

15. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 
деклариране от страна на Участника разполагаемостта му със Сертификат за внедрена 
система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, издаден от 
независимо лице съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, която разполагаемост по същество следва да 
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докаже съответствие на Икономическия оператор с друго от минималните изисквания за 
технически и професионални способности, одобрено от Възложителя в текста на т. 
5, в Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като критерий за 
подбор и в Раздел III, т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото, 
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с уникалния му номер и 
издател документ, отново пропускайки да посочи предметния му обхват. 

 
16. В последния абзац на Част VI от представения от Участника ЕЕДОП, липсва 

попълване на изискуемите данни. 

Предвид обстоятелството, че във въпросната, последна част на ЕЕДОП, който по 
съществото си представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, Участниците трябва 
да попълват данни относно: Възложителя, наименованието на процедурата и 
обособената позиция, за която участват, кратко описание, препратка към 
публикацията в ОВ на ЕС (РОП) и референтен номер, но преди всичко – трябва да 
декларират даваното от тях официално съгласие Възложителят да получи достъп до 
документите, подкрепящи информацията, предоставена в отделните Части и 
Раздели на представения от тях Единен европейски документ за обществени поръчки, 
липсата на релевантни данни и информация в тази Част от документа, може да се 
квалифицира като съществен пропуск в офертата на Участника. 

 

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

  
1. На основание и с цел точно и стриктно изпълнение на императивната разпоредба 

на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Участникът трябва да представи нов ЕЕДОП цифрово подписан (с 
квалифициран електронен подпис) 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 приложен като част от 
изисканите му допълнителни документи в електронен вид, в нередактируем формат, 
без да е необходимо да представя същия на хартиен носител. 

 
2. Участникът следва да представи новия си ЕЕДОП, попълнен в частта му на 

първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на 
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за 
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз е №2019/S 
116-283959 от 19.06.2019 г. (ОВЕС, бр. 116 от 19.06.2019 г.), проследимо по следния 
начин: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:283959-2019:TEXT:BG:HTML. 

Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от 
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е № 916863 от 
19.06.2019 г. 

 
3. Предвид коментираното по-горе от Комисията обстоятелство, че в качеството му 

на Управител на „ЖСП Стил“ ООД, г-н Стефан Начев Стефанов има статут на лице 
по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, на това именно 
основание, той, освен, че трябва да бъде вписан в първото поле на Раздел „Б“ от Част 
II в представяния за Участника нов ЕЕДОП, но също така трябва и да подпише 
същата тази нова Единна декларация. 

На следващо място и предвид установеното от Комисията обстоятелство, че г-н 
Владимир Начев има право да представлява Участник по пълномощие, на основание чл. 
54, ал. 3 от ЗОП, основанията по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 на същия чл. 54, се отнасят и за 
това физическо лице, поради която причина и той следва да подпише същия или друг 
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ЕЕДОП (при наличие на една или повече от хипотезите на чл. 41, ал. 1 или ал. 2 от 
ППЗОП). 

Едновременно, на основание чл. 41, ал. 5 от ППЗОП и при все, че документите, 
свързани с участието на „ЖСП стил“ ООД, се подават от лице, което го представлява 
по пълномощие – г-н Владимир Начев, в представяния нов ЕЕДОП, трябва да се посочи и 
информация относно обхвата на представителната му власт. 

В допълнение и в синхрон с указанието, дадено в т. 1 по-горе, Комисията обръща 
внимание, че при представяне на изискания нов ЕЕДОП, стриктно следва да бъде 
спазено от Икономическия оператор и задължението документът да е в електронен 
вид, в нередактируем pdf формат и подписан цифрово (с електронен подпис) от всяко 
едно от конкретно индивидуализираните по-горе лица – Управител и пълномощник. 

 

4. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 4 от 
констативната част по-горе, Икономическият оператор следва коректно и обективно 
вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест 
въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от 
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване на 
Икономическия оператор от участие в процедурата. 

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

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

 
6. За да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от Възложителя в 

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

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

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

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

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 
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- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

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

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

 

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

 
7. Предвид факта, че всички посочени като изпълнени от него обекти не попадат в 

дефиницията за „идентични“ или „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, същите, 
дори и да не бъдат заличени от списъка в представяния от Дружеството нов ЕЕДОП, 
няма да бъдат приемани за относими и релевантни от страна на Комисията.  

Едновременно с посоченото, в хипотеза, че Участникът не споделя и не е 
съгласен с този извод на Комисията, съответно, поддържа и твърди действително 
наличие на пълно съответствие на въпросните строителни интервенции с предмета на 
възлаганото с обособена позиция №6 строителство, по отношение на всеки един от тези 
договори, допълнително следва да представи безспорни доказателства (издадени от 
трети лица, различни от самия Участник), удостоверяващи по безусловен начин, че 
всеки един от обектите, в който са изпълнени строителните дейности включва 
всички кумулативно изискуеми дейности, детайлно изброени по-горе, каквито именно 
са изискванията, поставени от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за  
поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие. 

 

!!! Независимо от това дали Участникът ще продължава да се позовава на 
обсъжданите обекти или ще посочи други изпълнени от него строителни интервенции, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „ЖСП стил“ ООД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, 
които следва да са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно следните дейности: (1) 
монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации. 
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Едновременно, с цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от 
него данни досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, 
считано от датата на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя 
дефиниция за „сходност“ с тези, предмет на настоящата обществена поръчка, както и за 
безспорност при доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и 
професионални способности, Участникът трябва, при вписване на информацията в т. 
1а) на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи и ясно 
посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и 
приемане на съответния обект, с който е установена годността за приемане на всеки 
отделен от вписаните от него във въпросното поле строежи (минимум два), на 
изпълнението на които основава съответствието си с конкретно обсъжданото 
минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 

8. За да бъде доказано от страна на „ЖСП стил“ ООД пълно съответствие с 
изискването, поставено от Възложителя в пояснението, наименовано „Доказване“, 
следващо критериите за подбор, одобрени с отделните подточки на т. 5.3. от Указанията за 
участие, при попълване в новия си ЕЕДОП на данните и информацията, касаещи 
допълнителната професионална квалификация на предлаганите от него експерти, включени 
в квалифицирания му проектантски екип, Икономическият оператор трябва ясно да 
индивидуализира притежавания от всеки един от тях документ, удостоверяващ 
вписването на лицата в съответния професионален регистър (КАБ/КИИП), 
посочвайки не само периода на валидност, но и уникалния идентификационен номер на 
конкретния документ. 

 
9. По отношение на предлагания от него експерт - проектант по част „Енергийна 

ефективност“ – инж. Калин Кифонов, Участникът трябва да впише в относимото поле на 
Част IV, Раздел „В“ от новоизискания му ЕЕДОП, данни и информация, доказващи по 
недвусмислен и несъмнен начин съответствие на експерта с минималните 
изисквания, утвърдени за целите на настоящето възлагане както в Раздел III.1.3., т. 
3.1.5., б. „а“ и б. „б“, така и в Раздел III, т. 5.1.3.5., б. „а“ и б. „б“ от Указанията за 
участие, а именно:  

- призната на лицето образователно-квалификационна степен „бакалавър” или 
„магистър”, с придобита строителна инженерна специалност или еквивалентна, 
посочвайки: професионалната квалификация на експерта, съгласно информацията, 
съдържаща се в притежаваната от него диплома за придобито образование - номер и 
дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата; 
професионалната квалификация, записана в дипломата; образование - вид 
образование/образователно-квалификационна степен и специалност; 

- придобит от инж. Кифонов специфичен професионален опит като проектант 
по част „Енергийна ефективност” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

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

оповестени в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“; т. 3.1.3., б. „б“ и т. 3.1.4., б. 
„б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.1.1., 
б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“;  т. 5.3.1.3., б. „б“ и т. 5.3.1.4., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата, Икономическият оператор трябва да представи за всеки един от 
предложените от него експерти от проектантския екип, определен за изпълнение на 
работното проектиране и осъществяването на авторския надзор по обособена 
позиция №6, безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице специфичен 
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проектантски опит при осъществяването на съответните дейности, съобразно 
конкретната експертна позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Мария Томасен 
- професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Михаил Михайлов - 
професионален опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването 
на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Ван Хачадурян - професионален опит 
като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации и 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Людмила Кирова - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 
С цел максимална коректност, разбираемост и яснота на допълнително 

представяната от него информация, досежно изискуемия специфичен опит на 
предлаганите експерти, Икономическият оператор трябва да впише данни, които са 
релевантни и относими към цитираните по-горе минимални изисквания, описвайки: (1) 
какво е отношението на конкретния експерт към посочените строителни обекти; (2) 
в хипотеза, че е участвал в изготвянето на инвестиционен проект за изброените 
сгради - коя конкретна част на съответния инвестиционен проект е изготвена от 
конкретния експерт, както и (3) фазата, в която е изработен, предаден и приет 
отделния проект (техническа или работна), изготвен от съответния проектант. 

 
11. С цел доказване, че от страна на Участника е изпълнено минималното изискване, 

одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено 
както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. на Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от самото Дружество застраховка, в качеството му на 
„проектант“, това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Дружеството 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на „ЖСП 
Стил“ ООД да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че предложените от него 
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проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, многократно цитирано по-горе. 

 
12. В изпълнение на одобрените от Възложителя и задължителни за Участниците 

минимални изисквания, въведени като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ и 
б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в текстовете на Раздел III, т. 
5.3.2.2., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията, указва на 
Участника да впише в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представяния от него нов 
ЕЕДОП, релевантни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин, че предлаганият от него експерт за позицията на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – Йордан Йорданов: 

- е придобил специфичен опит в осъществяването на контрол на качеството 
при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени 
обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 

- притежава валиден (основан на актуални и приложими стандарти и 
нормативи) документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс, не за контрольор по качеството, а за: осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ, едновременно 
и независимо от което, Комисията, ползвайки се от правомощието, предоставяно ѝ с 
нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, 
изисква от Участника да представи в приложение към изискания му нов ЕЕДОП и 
заверено копие на въпросния документ. 

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

минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „в“ от 
Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията 
за участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, указва на Участника да представи 
доказателство/а, че предложеното в офертата му за заемане на позиция 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ лице, а именно: Петър 
Петров притежава валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или 
еквивалентен документ за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност 
и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно 
лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.).  

Вички тези релевантни данн,и следва да бъдат вписани и в относимото поле на 
Част IV, Раздел „В“ на новопредставяния ЕЕДОП. 

 
Едновременно, за да бъде доказано по несъмнен и безспорен начин, че същият този 

експерт отговаря и на изискването за допустимост, разписано в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в текста на т. 5.3.2.3., б. 
„б“ от Указанията за участие в процедурата (и имащо задължителен за спазване характер), в 
новоизискания му ЕЕДОП, Участникът трябва да впише релевантни данни, от които по 
недвусмислен начин да бъде почерпена безспорна информация, че г-н Петров е придобил 
специфичен опит не на каква да е позиция, а конкретно като 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
14. С цел доказване съответствие с минималното изискване за технически и 

професионални способности, въздигнато като критерий за подбор и одобрено от 
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Възложителя в Раздел VI.3., т. 4 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в 
Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор 
трябва да попълни в първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ на новопредставяния негов 
ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към притежавания от него 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015, в което число и предметния му обхват. 

Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и имайки преди всичко за цел законосъобразно 
провеждане на процедурата, указва на Икономическия оператор да представи в срока по 
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на 
притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
по стандарт ISO 9001:2015. 

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

констатацията на Комисията, досежно направената от „ЖСП стил“ ООД непълна 
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на 
околната среда по стандарт ISO 14001:2015 (т. 15 от констативната част на настоящия 
протокол), представяйки изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва да 
попълни в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“, всички данни, относими и релевантни към така 
притежавания от него Сертификат, в което число и предметния обхват на 
обсъждания документ. 

 
Едновременно, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата и 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП указва на Икономическия оператор да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от него 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
14001:2015. 

 
16. Участникът трябва да представи изискания му нов ЕЕДОП попълнен изцяло в 

Част VI, с всички, указани в това поле данни, относно: Възложителя, 
наименованието на процедурата и обособената позиция за които участва, препратка 
към публикацията в ОВЕС (РОП) и референтен номер, както и ясно изразена 
декларация, съобразно която лицето, подписало документа и сочещо се за негов автор 
дава официално съгласие Възложителят да получи достъп до документите, 
подкрепящи информацията, предоставена от и за Икономическия оператор в 
отделните Части и Раздели на представения от него Единен европейски документ за 
обществени поръчки за целите на настоящата процедура. 

 

 
 
28. ДЗЗД „УНИГРАФ“ – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1377 от 18.07.2019 г., 

подадена за обособена позиция №1 на настоящата обществена поръчка 

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

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

 

1. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 
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от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация 
(вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен 
регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за изпълнение на 
строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №1), този от Партньорите (поел 
ангажимент да изпълнява СМР на обекта на възлагане), в първото поле на Раздел „А“ от 
Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на Централния професионален регистър на 
строителя, декларирайки, че има регистрация за изпълнение на обекти от първа група, 
строежи от трета до пета категория по смисъла на ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 016057. 

Посочена е и конкретна връзка (линк) към публично оповестената по партидата на 
Дружеството информация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) - 
https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_member s=13403. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган, следвайки посочената от Дружеството връзка, 
извърши на самостоятелно основание проверка на данните и информацията, публично 
оповестени в ЦПРС, поддържан от Камарата на строителите в Р. България, в резултат от 
която установи следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 0920 от 09.06.2016 г., 
„Унифактор“ ЕООД действително е вписано в ЦПРС и за изпълнение на обекти от 
първа група, строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от 
ПРВВЦПРС - строежи от трета до пета категория, само че за удостоверяване 
верността на това обстоятелство, на строителя е издадено Удостоверение с № I - TV 
020418. 

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

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Икономическият оператор е декларирал в относимото поле на Раздел 
„Б“ от Част IV на разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална 
отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ в качеството си на строител по смисъла на чл. 163, 
ал. 1 от ЗУТ. 

Конкретно посочени са както номера на застрахователната полица, 
застрахователната институция, издала конкретния документ, така и стойността на 
застрахователната сума, до размера на която е застрахована отговорността на строителя.  

Видно обаче от декларирания срок на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Дружеството (до 25.09.2019 г.), същата е била валидна към датата на 
подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на настоящия 
протокол, посоченият документ не създава валидно застрахователно правоотношение.     

 

3. В представения от него в Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП списък, имащ за цел 
доказване на опита му в изпълнението на сходни с предмета на възлагане по обособена 
позиция №1 строителни дейности, „Унифактор“ ЕООД се е позовал на 2 (два) конкретни 
договора за инженеринг, сочени за изпълнени от него в референтния за процедурата 
петгодишен период, считано от датата на подаване на офертата. 

При направен преглед по същество на декларираните от самия Икономически 
оператор факти и обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за 
подбор, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 2 
от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в 
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процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на представените доказателствени 
данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на Дружеството строителство, намира 
за установено следното: 

 
По отношение на всеки един от декларираните като изпълнени обекти, 

Икономическият оператор, бидейки твърде пестелив в предоставяната от него информация, 
се е ограничил до посочване на обекта на съответното строителство, 
индивидуализирайки го посредством административния му адрес. 

В допълнение са посочени: разгърнатата застроена площ на съответната сграда, 
категорията ѝ като строеж, Възложителя на съответния обект, стойността на изпълнените 
от „Унифактор” ЕООД дейности, както и съответните актове за приемане на завършените 
обекти (Разрешения за ползване), независимо от което, Стопанският субект не е съобразил 
едно от основните изисквания, поставено от Възложителя в пояснението, наименовано 
„Доказване“, следващо т. 5.2. на Раздел III от Указанията за участие и по-конкретно, 
условието, поставено като т. (1) в текста му, в резултат от което несъобразяване с него, не 
са индивидуализирани конкретните строителните работи (СМР/СРР), които са 
изпълнени от Дружеството и за които следва да бъде преценено дали са идентични 
или сходни с предмета на настоящата поръчката, който извод, Комисията формира на 
база предоставените ѝ данни единствено за обекта на посочените строителни интервенции, 
реализирани от Дружеството.  

Относима, точна и релевантна информация по отношение конкретния вид на 
изпълнените от Икономическия оператор строителни дейности, които биха могли да 
бъдат приети за „сходни“, респ. дали тези дейности съдържат изискуемата 
кумулативност от (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на 
топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации, в 
обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

Липсата на посочени данни, индивидуализиращи всяка отделна, изпълнена от 
Дружеството строителна интервенция, предпоставя съответно и заключението на 
настоящия помощен орган за допуснато от страна на Икономическия оператор 
неизпълнение и на визираното по-горе изискване, одобрено от Възложителя и 
разписано в посоченото пояснение към т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие – 
това, наименовано „Доказване“, съобразно което: „при подаването на офертата си, 
Участникът .............. следва да предостави данни и информация относно: (1) 
строителните работи (СМР/СРР), които са изпълнени и са идентични или сходни с 
предмета на поръчката/обособената позиция, чрез посочване на обекта и вида на 
изпълнените строителни интервенции ……….“. 

 

Следствие от направените по-горе констатации и изведените от Комисията 
заключения е и извода, че липсата на доказано от този от Партньорите 
съответствие с визираното минимално изискване утвърдено от Възложителя в 
посочените текстове на Документацията по процедурата (Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. 
от Указанията за участие), което изискване, по причина на това, че не е оспорено, е 
влязло в сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е абсолютно 
задължително за спазване, води до непълнота в декларираните от „Унифактор“ 
ЕООД данни, която следва да бъде коригирана, в хипотеза, че Икономическият 
оператор държи да бъде допуснат (той и Обединението, в което е Партньор) до 
следващия етап на процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което Участникът не е доказал 
съответствие, е това през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчката/обособената позиция, а именно: „СМР/СРР - 
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изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи кумулативно (всеки един от изпълнените обекти) следните дейности: (1) 
монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации“.   

 
4. По отношение на предложения от „Унифактор“ ЕООД експерт 

„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Юлия Кертева, 
основавайки се на извършения от нея преглед и анализ на предоставените в обсъждания 
ЕЕДОП данни, относими към допълнителната професионална квалификация на експерта, 
Комисията счита, че същите не удостоверяват по недвусмислен начин, че лицето 
отговаря на едно от минималните изисквания за експертната позиция на 
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве – това, утвърдено от 
Възложителя в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията за участие, а именно: да 
притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за 
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-
2/16.12.2009 г. 

По отношение на така поставеното за целите на възлаганата поръчка изискване, в 
разглежданото поле на ЕЕДОП е направено относително общо посочване, съобразно което, 
експертът притежава „Удостоверение за координатор по безопасност и здраве № ….* от 
18.08.2017 г. издадено от служба по трудова медицина „Алтеа-2000“ ЕООД“. 

Релевантна информация по отношение на: (1) предметния обхват, (2) правното 
основание за издаването на така посочения документ (по реда на Наредба 
№2/22.03.2004 г. или Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.) и (3) неговата валидност, в 
разглеждания ЕЕДОП не е представена. 

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

качеството и стандарти за екологично управление“, Дружеството е отбелязало, че 
притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане Сертификати, 
разполагаемостта с които е поставена като минимални изисквания за допустимост, както в 
текстовете на Раздел VI.3., т. 4. и т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.4. и в т. 5.5. от 
Раздел III на Указанията за участие в процедурата.  

По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор 
Сертификат - за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015,  
и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена 
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния 
документ, обхвата и срока му на валидност, както и неговия издател. 

От декларативно направеното представяне на предметния обхват на всеки от 
обсъжданите Сертификати, обаче се установява, че същият този предметен обхват 
не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в цитираните по-горе 
части от Документацията по процедурата, по причина на това, че включва 
единствено следните дейности: „проектиране и строителство“, докато изискваният 
за целите на настоящето възлагане предметен обхват на притежаваните от 
Икономическия оператор Сертификати за прилагане на гореупоменатите 
Стандарти, следва да е: „в областта на сградното строителство“.  

 
*********************************************************************** 
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II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 
„ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира 
следното: 

 
1. В изпълнение на минималното изискване за разполагаемост с инженерно-

технически състав за изпълнение на строително-монтажните работи от обхвата на 
възлаганата обществена поръчка, този от Партньорите е определил две лица за 
осъществяване на функциите и носене на отговорностите, следващи от експертната позиция 
на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“, а именно: инж. Никола 
Булакиев и инж. Владислав Златев. 

В резултат от извършените от него преглед и анализ на крайно пестеливо 
представените данни и информация за всеки един от посочените експерти, настоящият 
помощен орган установи следното: 

 

1.1. Единствената информация, вписана в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ 
на обсъждания ЕЕДОП по отношение на първия от посочените експерти - инж. Никола 
Булакиев е досежно притежаваната от лицето професионална квалификация – придобити от 
него образователно-квалификационна степен и специалност. Вписан е и номера на 
издадената на лицето диплома за висше образование. 

Видно от посоченото, в осъжданото поле на ЕЕДОП липсват каквито и да е 
други данни, от които Комисията да почерпи информация за: 

- придобит от инж. Булакиев специфичен професионален опит в 
осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-
монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации,  

- притежаван от експерта валиден към датата на подаване на офертата 
документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите 
в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ, 

каквито именно са одобрените от Възложителя и задължителни по силата на 
чл. 101, ал. 5 от ЗОП минимални изисквания, обективирани по напълно идентичен 
начин както в текстовете на Част VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ и б. „в“ от Обявленето за 
поръчка, така и в условията на т. 5.3.2.2., б. „б“ и б. „в“ от Част III на Указанията за 
участие в процедурата. 

 
1.2. По отношение на втория от предложените от „Графена груп“ ЕООД експерти - 

инж. Владислав Златев, също не е доказано съответствие с посочените и спрямо 
предходния експерт минимални изисквания, поставени от Възложителя и оповестени 
в  Част VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ и б. „в“ от Обявленето за поръчка, идентично разписани и 
в Част III, т. 5.3.2.2., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

Извеждането на този си краен извод, Комисията основава на факта, че в 
обсъжданото поле на представения от него ЕЕДОП, този от Партньорите отново не е 
вписал никаква релевантна информация, от която да се формира заключение, че 
експертът е  придобил специфичен професионален опит в осъществяването на 
контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

 

Що се касае до изискуемата за обсъжданата експертна позиция допълнителна 
професионална квалификация, в разглежданото поле на ЕЕДОП е направено абстрактно 



342 
 
 

посочване, съобразно което, експертът „притежава сертификат за преминат курс по 
контрол на качеството №…….*/20.02.2015 г. от „Ен Джи Ен“ ООД“. 

В така направената от Участника не особено ясна индивидуализация на 
притежавания от инж. Златев удостоверителен документ, е недвусмислено видно, че 
липсва деклариране на предметния обхват на въпросния Сертификат и преди всичко, 
относим ли е този обхват именно към контрола върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ.  

Липсва също така и посочване на срока на валидност на обсъждания 
Сертификат. 

Отчитайки установените от нея пропуски в информацията, касаеща 
допълнителната професионална квалификация на експерта, Комисията счита, че е 
препятствана възможността ѝ за безпристрастна и обективна преценка отговаря ли 
инж. Златев на обсъжданото минимално изискване, утвърдено от Възложителя като 
част от критерия за подбор за технически и професионални способности, оповестено 
в посочените части от Документацията по процедурата и следователно – известно 
на „Графена груп“ ЕООД и задължително за спазване от негова страна. 

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

III. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 
редовността на ЕЕДОП, представен от сочения подизпълнител „ХИДРОСИС 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Комисията констатира следното: 

 
1. В предпоследното поле на Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, Дружеството, дало 

съгласие да е Подизпълнител на Участника - „Хидросис инженеринг“ ЕООД, е 
декларирало, че участва в процедурата заедно с друг Икономически оператор, а именно: 
ДЗЗД „Униграф“, посочвайки „ролята“ си в „групата“ като „подизпълнител, ангажиран за 
извършване на дейности проектиране и авторски надзор“.  

Не е посочено наименованието на „участващата група“. 

Предвид обстоятелството, че обсъжданото поле на ЕЕДОП е относимо и 
приложимо само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях е неприложимо 
за „Хидросис инженеринг“ ЕООД. 

В хипотеза, че попълвайки обсъжданата част на представяния от него ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е искал да обективира волеизявление, с което дава съгласие да 
бъде Подизпълнител на ДЗЗД „Униграф“, следва да се посочи, че не това е мястото, в което 
следва да бъде отразена тази информация.  

 
2. В последното поле от Раздел „Б“ в Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, 

Подизпълнителят е декларирал, че притежава застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но не е вписал никаква релевантна информация, 
досежно: (1) уникалния идентификационен номер на документа и датата на 
издаването му; (2) застрахованото лице титуляр на застраховката; (3) 
професионалната дейност, която е предмет на застраховката – „проектант“, респ. 
„строител“; (4) срок/валидност на застраховката; (5) застрахователната 
институция, издала документа. 

Посочен е единствено общия лимит, до размера на който е застрахована 
отговорността на Дружеството. 

Така установената неясна и непълна (до степен на липсваща) информация в 
разглеждания ЕЕДОП, обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от 
„Хидросис инженеринг“ ЕООД съответствие с минималното изискване, одобрено за 
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целите на настоящата процедура в Раздел III.1.2., т. 2. от Обявлението за поръчка, 
еднозначно обективирано и в текста на т. 4.2. от Раздел III на Указанията за участие, 
спрямо нея е налице обективна невъзможност да приеме за допустим както 
Подизпълнителя, така и самия Участник. 

Нещо повече, стриктният прочит на условията за участие в процедурата, одобрени от 
Възложителя и разписани в Указанията за участие, сочи на несъобразяване от страна на 
Подизпълнителя още и на изискванията, ясно разписани в текста на пояснението, 
наименовано „Доказване“ и следващо т. 4.2. в Раздел III на същия този документ, съобразно 
които: „При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това 
от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, само посредством 
попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б 
„Икономическо и финансово състояние“, поле второ (когато подава ЕЕДОП, използвайки 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП) ................ Във 
визираното поле следва да се предоставят данни и информация относно: (1) 
застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) 
застрахованото лице титуляр на застраховката; (3) професионалната дейност, 
която е предмет на застраховката – „проектант“, респ. „строител“; (4) 
срок/валидност на застраховката; (5) ………. (6) застрахователната институция, 
издала документа“. 

 

3. Не по-малко непълна, неясна, неконкретна и без дори и малка релевантност към 
поставеното от Възложителя минимално изискване за технически и професионални 
способности, е и информацията, съдържаща се във второто поле на Част IV, Раздел „В“ от 
обсъждания ЕЕДОП, с която би следвало да се удостоверява и доказва съответствието 
както на Подизпълнителя, така и на ползващия се от неговия капацитет Участник, с 
условието за допустимост, одобрено по напълно идентичен начин както в текста на Раздел 
III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.1. от Раздел III на Указанията за 
участие. 

Съобразно визираното минимално изискване, за доказване наличие на изискуемите 
технически и професионални способности, независимо за коя от обособените позиции 
подава оферта, Участникът трябва през предходните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации. 

В пояснение, целейки максимално да улесни Икономическите оператори при 
подготовката на офертите им, Възложителят е разяснил, че „услугите по проектиране ще се 
считат за „изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите 
проектни разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или 
от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им“. 

Конкретно, ясно и подробно в абзаца, наименован „Доказване“, е пояснено и какви 
точно данни и информация задължително и като минимум, следва да се впишат в 
релевантното за това поле на ЕЕДОП, за да може Комисията, като помощен орган, 
провеждащ процедурата, да извърши обективна и правилна преценка дали и доколко 
конкретния Икономически оператор съответства на обсъжданото минимално изискване за 
технически и професионални способности. 

 

Въпреки тези максимално ясни, недвусмислени и обстойни пояснения, във 
въпросното поле на своя ЕЕДОП, Подизпълнителят е вписал единствено следната 
информация: 

„- Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
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жилищни сгради на територията на Община Хасково по 20 обособени позиции“: „Сграда 
с административен адрес гр. Хасково, ул. „Ком“ №6; 

- Изпълнение на инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по обособени позиции“: 
„Сграда с административен адрес гр. Хасково, ул. „Стара планина“ 53-55; 

- Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен по 
20 обособени позиции“: „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Българка“, блок 
№ 22“. 

В допълнение са посочени „получателите“ на изброените по-горе инженерингови 
дейности, тяхната стойност и периоди на изпълнение. 

Липсва дори и минимална информация какво е отношението на „Хидросис 
инженеринг“ ЕООД към въпросните дейности – като проектант, като строител или 
и в двете качества е престирал труд при изпълнението им. 

Едновременно с посоченото и преди всичко (предвид, че посочените дейности са 
разположени систематично в полето на ЕЕДОП, носещо заглавие „За поръчки за 
услуги: извършени услуги от конкретния вид“), какви са евентуално предоставяните 
от него услуги, възложени му от визираните „получатели“. 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от Подизпълнителя данни за придобит от него професионален опит, 
обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  каквато и да 
е информация досежно конкретния документ, с който всяка евентуално предоставена 
услуга (и преди всичко, ако тя се изразява в изготвяне на технически или работен 
инвестиционен проект,) е приета без забележки от съответния Възложител. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

 

Основавайки се на всички гореизброени пропуски, непълноти, неясноти и 
несъответствия, установени от нея, включително и крайно неясните индикации за 
относимостта на цитираната информация към допустимостта както на 
подизпълнителя, така и на самия Участник, Комисията приема за недвусмислено и 
безусловно видно, че от страна на „Хидросис инженеринг“ ЕООД не е доказано 
съответствие с цитираното по-горе минимално изискване, одобрено в текста на 
Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел 
III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 3 
(три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 2 
(две) услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
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строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
4. В последното поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал данни и информация, касаещи професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
на лицата, определени от него за експерти от квалифицирания проектантски екип, 
предоставян като ресурс на Участника за изпълнение на дейностите по работно 
проектиране и осъществяване на авторски надзор 

При извършения от нея подробен анализ, с вникване в детайли в предоставената 
информация, Комисията констатира, че по отношение на лицата, определени от 
Подизпълнителя за: 

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Евелина 
Несторова; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Иван Стоянов;  

- проектант по част „Електро“ – инж. Жулиета Николова;  

- проектант по част „ВиК“ – инж. Петя Николова и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Румянка Калиновска, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“; т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“;  т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 

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

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

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП е вписана информация за различни „обекти“ - инженерингови дейности на 
различни сгради, по отношение на които е посочено, че включват както проектиране, така и 
изпълнение на строителни дейности, без обаче да е конкретизирано какво е 
отношението на съответния експерт към така изброените, крайно общо и 
абстрактно посочени „обекти“, нито пък какви евентуално дейности е изпълнявал 
всеки конкретен експерт по отношение на въпросния строеж, но преди всичко, дали 
те покриват условието да са проектантски услуги по изготвяне на технически и/или 
работен проект, в конкретната проектна част, в която са професионалната 
квалификация и експертизата на съответния от посочените проектанти. 

 
5. По отношение на нито един от деветте проектанти, определени за експерти 

в квалифицирания екип, предложен за изпълнение на дейностите по работно проектиране и 
осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекта по обособена 
позиция №1 от обхвата на настоящето възлагане, в разгледаното и в предходната точка поле 
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на Част IV, раздел „В“ от обсъждания ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, 
досежно това дали притежават валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от 
Възложителя по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, 
изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., 
изречение второ от Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Следва да се отбележи, че в полето на Част IV, Раздел „Б“ на разглеждания ЕЕДОП 
също не е вписана информация, от която настоящия помощен орган би могъл да формира 
извод за съответствието както на Подизпълнителя, така и на самия Участник с обсъждания 
критерий за подбор. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Хидросис инженеринг“ ЕООД, в хипотеза, че същата му е издадена 
в посоченото качество на „проектант“. 

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

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

 
1. В предпоследното поле на Част II, Раздел „А“ от ЕЕДОП, съдържащо въпрос 

„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка заедно с други икономически оператори?“, е даден отрицателен отговор 
(отбелязана е алтернативата „не“).  

Предвид обстоятелството, че Участника – ДЗЗД „Униграф“ е неперсонифицирано 
лице, създадено посредством обединяване усилията, техническите и финансови ресурси на 
две Търговски дружества, поставили си обща цел – участието и спечелването на настоящата 
обществена поръчка, в частта на първата от обособените ѝ позиции, така дадения отговор 
в обсъжданото поле на ЕЕДОП не кореспондира с посочения негов правен статут на 
„участваща група“ (в каквото именно качество е посочен и в ЕЕДОП на двамата 
Партньори в състава му) и е обективно неверен. 

 
2. Видно от данните, вписани в относимото поле на Раздел „Б“ от Част IV на 

разглеждания ЕЕДОП, Икономическият оператор е посочил, че и двамата Партньори в 
състава му притежават застраховки „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ, издадени им в качеството на „строители“. Не е декларирана обаче 
притежавана от когото и да било от тях, или от самия Участник застраховка 
„Професионална отговорност“, издадена в качеството на „проектант“.  

В тази връзка, следва да се посочи, че в Част II, Раздел „Г“ от обсъжданата 
декларация, Участникът е вписал информация, съобразно която за изпълнението на 
дейностите по рабтно проектиране и осъществяване на авторски надзор, ще използва 
Подизпълнител - „Хидросис инженеринг“ ЕООД, предвид което, в хипотеза, че ще се 
ползва от капацитета и ресурсите му, Участникът е следвало ясно да посочи, че покрива 
минималното изискване за притежавана застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, клауза „проектант“, именно със застраховката на 
сочения Подизпълнител. 
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3. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания негов ЕЕДОП, 
Участникът не е декларирал разполагаемост с изискуемия, съобразно изискванията, 
поставени за целите на настоящето възлагане в Раздел III.1.3., т. 3.1. от Обявлението за 
поръчка и в раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие, екип за изготвяне на работния 
проект и за упражняване на авторския надзор. 

Такъв екип е описан в представения ЕЕДОП от Дружеството, декларирало съгласие 
да бъде  Подизпълнител на Участника – „Хидросис инженеринг“ ЕООД. 

Аналогично на посоченото и в предходната точка, в хипотеза, че възнамерява да се 
ползва от притежавания от Подизпълнителя ресурс – проектанти по отделните части на 
подлежащия на изготвяне работен проект, Участникът е следвало да впише в 
разглежданото поле на своя ЕЕДОП релевантни данни и информация за професионалната 
компетентност на тези експерти, отбелязвайки, че този ресурс е на ползвания от него 
Подизпълнител, който му го предоставя за целите на настоящето възлагане. 

 
4. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 

информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата 
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати 
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези, 
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП-ите, представени от двамата 
Партньори в състава му и в този на ползвания от него Подизпълнител, подробно, 
задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5; Раздел II, т. 1 
и в Раздел III, т. 3 на изложението по-горе, предвид което, настоящият помощен орган 
счита за излишно и ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на това, че 
указанията, дадени от него на всеки от горепосочените Икономически оператори в 
Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5; Раздел II, т. 1 и в Раздел III, т. 3 по-долу, са 
еднозначно относими и приложими и за Участника, което обстоятелство обаче не ги 
прави (констатациите и заключенията на Комисията) неприложими и неважими и 
за него! 

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

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

 
1. За да е доказано по недвусмислен начин съответствието на „Унифактор“ ЕООД с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано по 
идентичен начин както в Раздел III.1.1 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на 
представяния негов нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна 
индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо 
вписването му в ЦПРС, а именно: № I - TV 020418. 

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

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на този от Партньорите да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от него задължителна 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му 
на строител, е удължена, или е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да  впише в 
относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на 
застрахователната си полица. 
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3. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, които е извършил в обхвата на двата, посочени като 
изпълнени от него договора, касаещи (съобразно декларацията, вписана в Част IV, Раздел 
„В“ от представения в офертата ЕЕДОП) различни жилищни сгради на територията на 
Район Люлин – СО и на Община Хасково, с изведената от Възложителя дефиниция за 
„сходност“, както и за безспорност при доказване на съответствието си с минималните 
изисквания за технически и професионални способности, утвърдени от Възложителя в 
Раздел III.1.3. т. 2 от Обявлението за  поръчка, както и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за 
участие в процедурата, Икономическият оператор трябва при вписване на информацията 
в идентичното поле на новопредставяния негов ЕЕДОП, да разпише и конкретните, 
изпълнени от него строителни дейности, (в което число и техния вид) на тези, 
реализирани от него обекти на строителни интервенции, на които основава 
професионалния си опит, спрямо изискванията на Възложителя. 

 
Едновременно и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от „Унифактор“ ЕООД да 
представи безспорни доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 
от ЗОП, издадени от трети лица, различни от Дружеството, неговия Партньор и 
самото Обединение - Участник, от които доказателства по недвусмислен начин да е 
видно, съответствието на този от Партньорите с цитираното минимално изискване 
за допустимост, разписано както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 2 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие 
и поясненията към тях. 

 

!!! В допълнение, Комисията държи да обърне внимание, че от новопредставяните 
от Дружеството данни, информация и доказателствени документи, следва по ясен и 
недвусмислен начин да бъде доказано, че е изпълнило през референтния за настоящата 
процедура период поне 2 (две) строителни дейности, които следва да са за изпълнение 
на една или повече от следните СМР/СРР: изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, включващи (всеки съответен от обектите) 
кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) 
монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации. 

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

„Унифактор“ ЕООД на съответствието на предложения от него експерт 
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве” – инж. Юлия Кертева с 
одобрените и влезли в сила изисквания на Възложителя, разписани в Раздел VI.3., т. 
3.2.3., б. „в“ от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „в“ от Указанията 
за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от 
този от Партньорите да представи заверено копие на валиден документ - 
Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за преминат от инж. 
Кертева курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството 
(по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и 
здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), от който да са видни и: 
(1) предметния обхват, (2) правното основание за издаването на така посочения 
документ и (3) неговата валидност. 

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

 
5. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на „Унифактор“ ЕООД да представи доказателства от 
които да е видно, че предметния обхват на притежаваните от него Сертификати за: 
1) внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт ISO 
9001:2015 и за 2) внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на 
околна среда по Стандарт ISO 14001:2015, съответства на изискванията, утвърдени 
от Възложителя (неоспорени, влезли в сила и задължителни за изпълнение, съобразно 
императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП) по идентичен начин както в Раздел VI.3., т. 4 и 
т. 5 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. – т. 5.5. от Указанията за 
участие в процедурата и е в областта на сградното строителство. 

Същите тези релевантни данни, следва да бъдат вписани и в относимите 
полета на новопредставяния от Дружеството ЕЕДОП. 

 
*********************************************************************** 
 
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 

Комисията указва на партньора „ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД данните, информацията и 
документите, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. В изпълнение на одобрените от Възложителя и задължителни за Участниците 

минимални изисквания, въведени като критерий за подбор в Раздел VI.3., т. 3.2.2., б. „б“ и 
б. „в“ от Обявлението за поръчка, идентично разписани и в текстовете на Раздел III, т. 
5.3.2.2., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията, указва на 
„Графена груп“ ЕООД да впише в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на 
представяния от него нов ЕЕДОП, поне за един от предложените от него експерти, 
определени за позицията на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. 
Никола Булакиев и инж. Владислав Златев, данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин: 

- придобит от съответното лице специфичен опит в осъществяването на 
контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи на 
минимум 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации, 

- притежаван от конкретно определения за настоящата процедура експерт,                                                                  
валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за 
преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

 
Едновременно и независимо от дадените му по-горе указания, Комисията, ползвайки 

се от правомощието, предоставяно ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от този от Партньорите да 
представи в приложение към изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на валиден 
(основан на актуални и приложими стандарти и нормативи) документ - 
Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за преминат от поне един 
от обсъжданите експерти, курс на обучение за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ 
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************************************************************************ 
 

III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на посочения от 
Участника подизпълнител „ХИДРОСИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД документите, 
данните и информацията, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С оглед неприложимостта и неотносимостта спрямо него (в качеството му на 

Подизпълнител) на въпросите и указанията, съдържащи се в предпоследното поле на Раздел 
„А“ от Част II на ЕЕДОП, „Хидросис инженеринг“ ЕООД, не следва да попълва същото. 

 
2. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва 
на „Хидросис инженеринг“ ЕООД да представи притежаваната от него валидна 
задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

От съдържателната част на така изисканият му документ, следва да са видни: (1) 
вида, номера и датата на издаване на застрахователната полица/еквивалентен 
документ; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на 
застраховката; (4) срока на валидност на застраховката; (5) общ лимит на 
отговорност и валута; (6) застрахователната институция, издала документа. 

 
Едновременно, Подизпълнителят трябва да впише в относимото поле на Част IV, 

Раздел „Б“ на представяния нов негов ЕЕДОП всички релевантни данни, доказващи 
съответствието му с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел 
III.1.2. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за поръчка, идентично 
обективирано и в Раздел III, т. 4.2. от Указанията за участие в процедурата.  

 
3. С оглед всички установени от нея пропуски, непълноти и несъответствия в 

информацията, досежно придобития от Подизпълнителя професионален опит, Комисията 
указва на „Хидросис инженеринг“ ЕООД да представи в новия си ЕЕДОП ясни, конкретни 
и несъмнени данни за изпълнени от него минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, с ясна индивидуализация на: конкретните 
услуги по проектиране в техническа или работна фаза, които са изпълнени от него и 
са идентични или сходни с предмета на възлагане по обособена позиция №1 на 
настоящата процедура, в което число и конкретизация на фазата, в която е 
изготвена съответната проектна разработка. 

Също така, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във втората 
забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
изпълнение (готовите проектни разработки), издаден от получателя на услугата или 
от компетентен орган. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Подизпълнителя да 
представи безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in 
fine от ЗОП,  издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин 
да е видно, че е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни 
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проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
4. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“; т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“;  т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор трябва да представи 
за всеки един от предложените от него експерти от проектантския екип, определен 
за изпълнение на работното проектиране и осъществяването на авторския надзор по 
обособена позиция №1, безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице 
специфичен проектантски опит при осъществяването на съответните дейности, 
съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Евелина 
Несторова - професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Иван Стоянов - професионален 
опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Жулиета Николова - професионален 
опит като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации; 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Петя Николова - професионален опит като 
проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Румянка Калиновска - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
С цел максимална коректност, разбираемост и яснота на допълнително 

представяната от него информация, досежно изискуемия специфичен опит на 
предлаганите експерти, Икономическият оператор трябва да впише данни, които са 
релевантни и относими към цитираните по-горе минимални изисквания, описвайки: (1) 
какво е отношението на конкретния експерт към посочените строителни обекти; (2) 
в хипотеза, че е участвал в изготвянето на инвестиционен проект за изброените 
сгради - коя конкретна част на съответния инвестиционен проект е изготвена от 
конкретния експерт, както и (3) фазата, в която е изработен, предаден и приет 
отделния проект (техническа или работна), изготвен от съответния проектант. 

 
5. С цел доказване, че от страна на „Хидросис инженеринг“ ЕООД (респ. и от самия 

Участник), е изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за 
икономическо и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от 
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Раздел III.1.2. на Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ 
от Указанията за участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни и 
информация за притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от 
него проектантски екип валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
евентуално притежавана от самото Дружество застраховка, в качеството му на 
„проектант“, това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Подизпълнителя 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
„Хидросис инженеринг“ ЕООД да представи заверени копия на съответна/ни 
застрахователна/ни полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че 
предложените от него проектанти отговарят на одобреното за целите на 
настоящето възлагане минимално изискване, многократно цитирано по-горе. 

 
*********************************************************************** 
 
IV. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 

Комисията указва на Участника – ДЗЗД „УНИГРАФ“ данните, информацията и 
документите, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Отчитайки факта, че с обединяването на усилията на Партньорите „Унифактор“ 

ЕООД и „Графена груп“ ЕООД в общо неперсонифицирано Дружество по ЗЗД - „Униграф“, 
което е и Участникът в настоящата процедура, на това ДЗЗД е дадено качество на 
„участваща група“ (съобразно смисъла на понятието, влаган в ЕЕДОП), в допълнително 
представяния от името на Обединението нов Единен европейски документ за 
обществени поръчки, в предпоследното поле на Част II, Раздел „А“, съдържащо 
въпрос „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка заедно с други икономически оператори?“, следва да бъде даден 
отговор „да“. 

Едновременно, в следващото поле, трябва последователно, коректно и 
изчерпателно да се впишат данните, относими не само към „участващата група“, а и 
към всички Икономически оператори в състава ѝ.  

 
2. С оглед обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се съдържа цялата 

изискуема информация относно съответствието му с критериите за подбор, независимо от 
това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и Решение 
№601/2018 г. по на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания му нов 
ЕЕДОП, ДЗЗД „Унифактор“ трябва ясно и без възможност за тълкуване да декларира 
дали за доказване съответствие с минималното изискване да е застрахован с валидна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, клауза 
„проектант“ ще се ползва от евентуално притежаваната от „Хидросис инженеринг“ 
ЕООД застраховка, издадена му в това именно качество. 

 
3. Имайки предвид обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се 

съдържа цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за подбор, 
независимо от това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и 
Решение №601/2018 г. по на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания 
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му нов ЕЕДОП, ДЗЗД „Униграф“ трябва ясно и без възможност за тълкуване да 
декларира дали за доказване съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 3.1. от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие, а именно: за целия срок на изпълнение 
на договора да разполага с проектантски екип с определена професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко 
ангажиран с изпълнението на дейностите по изготвяне на работния проект и 
осъществяване на авторския надзор, ще се ползва от ресурса на проектантите, 
посочени от Подизпълнителя „Хидросис инженеринг“ ЕООД, едновременно с което 
впише в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на своята декларация, цялата 
относима информация, касаеща професионалната компетентност на всички лица от 
този проектантски екип. 

 
4. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, 

които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника 
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните 
Партньори в състава му и от ползвания от него Подизпълнител, обсъдени от Комисията 
в Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5; Раздел II, т. 1 и Раздел III, т. 3 от констативната 
част на настоящия Протокол, указанията и изискванията, дадени от Комисията на 
„Унифактор“ ЕООД (Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 по-горе), на „Графена груп“ 
ЕООД (Раздел II, т. 1 по-горе) и на Подизпълнителя „Хидросис инженеринг“ ЕООД 
(Раздел III, т. 3 по-горе), важат напълно еднозначно и за Участника – ДЗЗД 
„Униграф“, съответно той трябва да съобрази същите, като отрази 
променените/допълнените/новите данни в представяния от него нов ЕЕДОП, като не 
е необходимо повторно представяне на изисканите от Комисията документални 
доказателства, с които следва да се докаже достоверността на отделни декларирани 
факти и обстоятелства. 

 

 
 
29. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1378 от 18.07.2019 г., 

подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №7 на 
настоящата обществена поръчка 

 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и 

професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) 
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка/конкретната обособена позиция, в първото поле на Раздел „В“ от 
Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил позоваване на два, сочени като 
изпълнени от него обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от визираните от него два договора, в сбит вид Участникът 
е посочил: конкретния обект на строителство; Възложителя по съответния договор; 
изпълнените отделни строително-монтажни работи на всеки от посочените обекти 
(представени крайно пестеливо, с видно ограничаване единствено до изискуемия, 
съобразно настоящата процедура минимум от дейности); съответстващата стойност на 
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отделното изпълнение, както и периода на извършването на всяка от строителните 
интервенции. 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от Икономическия оператор 
факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки отделен, посочен 
от него строителен обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, 
едновременно с което и отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като 
критерии за подбор, Комисията установи, че по отношение на втория от посочените като 
изпълнени от него два строежа (инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение 
на СМР във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра по обособена 
позиция №15 - сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Димитър Енчев” №4, 
вх. А и вх. Б“), Икономическият оператор не е представил данни за Констативния акт за 
установяване на годността за приемането му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството или за друг документ за 
предаване и приемане на строежа от Възложителя. 

Предвид така установената неточност в предоставената ѝ информация, Комисията 
намира за недоказано (към момента) от страна на Дружеството, че този от 
визираните от него обекти, може да се приеме за „изпълнен“ (такъв, който е не само 
завършен, но за него е издаден и съответен акт за установяване годността за 
приемането и ползването му), по причина на това, че в третата забележка, следваща 
текста на визираната по-горе т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, по 
недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване съответствие с обсъжданото 
минимално изискване за технически и професионални способности, „дейностите 
(строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по 
реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността 
за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане 
на строежа от Възложителя“. 

Липсата на посочените данни, индивидуализиращи въпросния/ните документ/и, 
удостоверяващ/и факта на предаване на втория от посочените от Участника обекти 
като годен за ползване, предпоставя съответно и заключението на настоящия 
помощен орган за допуснато от страна на Икономическия оператор неизпълнение и 
на едно от изискванията, одобрено от Възложителя и разписано в друго от 
поясненията към т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие – това, наименовано 
„Доказване“, съобразно което: „при подаването на офертата си, Участникът декларира 
.................... (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности 
(датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване 
на годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и 
приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния 
документ).  

 
2. Във второто поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Участникът, вместо да впише релевантни данни и информация, изискуеми за доказване 
съответствието си с минималното изискване за технически и професионални способности, 
утвърдено за целите на настоящето възлагане както в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие, 
е направил общо позоваване на два договора за инженеринг, в обхвата на които е посочил, 
че е осъществявал както проектиране, така и строителни работи. 

Относима, конкретна и релевантна информация по отношение фазата на 
проектиране в която са изготвени сочените от „Парсек груп“ ЕООД проектни 
разработки, като част от възложените му от Община Димитровград и от Община 
Силистра инженерингови дейности, в обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 
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С оглед тази си констатация, Комисията намира, че посочените от 
Икономическия оператор услуги, не могат да бъдат квалифицирани като „сходни“ с 
предмета на настоящето възлагане, съобразно изискванията на Възложителя, 
одобрени и оповестени в горецитираните части от Документацията за участие в 
процедурата, а именно: „услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации“. 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от Участника данни за придобит от него професионален опит, 
обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  каквато и да 
е информация досежно конкретния документ, с който всеки евентуално изготвен от 
него инвестиционен проект (макар и без яснота за фазата, в която е разработен), е 
приет без забележки от съответния Възложител. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

 

От друга страна, така установеният от нея пропуск формира извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие, но е допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, 
следващо цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в 
Указанията за участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него 
проектантска услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

 

3. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е вписал данни и информация, касаещи професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
на лицата, определени от него за експерти от квалифицирания проектантски екип, 
предлаган за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на 
авторски надзор. 

При извършения от нея подробен анализ, с вникване в детайлите на предоставената 
информация, Комисията констатира, че по отношение на лицата, определени от 
Участника за: 
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- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант (определяна от 
Участника като „Ръководител проект“) – арх. Лилия Лозева; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Тодор Стойчев; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Боян Казанджиев;  

- проектант по част „ВиК“ – инж. Донка Чобанова и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Рафи Хорсикян, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 

 
С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от „Парсек груп“ ЕООД, а именно: 

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от първите три персонифицирани по-горе лица, е извършено 
следното, абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Обекти:  

1. „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна 
сграда с идентификатор 77195.709.186.1, ж.к. „Орфей“, бл. № 29, УПИ І, кв. 644, гр. 
Хасково, Община Хасково”, в изпълнение на НПЕЕМЖС – РЗП 7 648 м2; 

2. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по обособена позиция № 
19 „Сграда с административен адрес гр. Хасково, ж.к „Орфей“, бл. 13 , ид 77195.710.11.1 
м2“. 

По напълно аналогичен начин е представен и опита на останалите двама експерти, с 
тази разлика, че „обектите“, на които са „прилагани мерки за енергийна ефективност“ са 
отново по два за всеки от тях, но други, конкретно индивидуализирани многофамилни 
жилищни сгради в гр. Хасково. 

 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания 
специфичен професионален опит на всеки един от персонифицираните по-горе 
експерти, недвусмислено е видно, че зад общо разписаната абстракция „обекти“, се 
крие липсата на дори и минимална релевантна информация за това какво конкретно е 
участието на всеки отделен експерт при изпълнението на съответно посочените 
строителни обекти и дали същото се изразява конкретно в осъществяване на 
дейности, съответстващи на изискуемата специфика, одобрена от Възложителя за 
експертната позиция, за която е предложено всяко конкретно лице, респ. доколко 
функциите (които на този етап са неясни за Комисията), осъществявани от всяко от 
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тях са от значение за формиране на изискуемия за целите на настоящето възлагане 
специфичен опит на конкретния експерт. 

 
4. Както бе посочено и в предходната точка (макар и в друг контекст), за изпълнение 

на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция на проектант по част 
„Енергийна ефективност“ е предложен инж. Рафи Манук Хорсикян, по отношение на 
когото в Част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП е посочено, че притежава 
Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, с рег. 
№41075, включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра, под уникален номер 41075 е вписан г-н Стоян Стойчев Попов, а не – 
инж. Рафи Манук Хорсикян. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложеният от Участника експерт - инж. 
Хорсикян е вписан в КИИП под №04244. 

 
5. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от Участника и 

формиращи предложения от него квалифициран проектантски екип, определен за 
изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството на обекта по обособена позиция №7 от обхвата на настоящето 
възлагане, в разгледаното и в предходните точки поле на Част IV, раздел „В“ на 
представения негов ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно това дали 
притежават валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя по 
напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Тук е мястото да се посочи, че в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на 
ЕЕДОП, Икономическият оператор е описал притежаваната от него застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, в 
качеството му на проектант, но аналогична информация по отношение на лицата от 
посочения от Дружеството проектантски екип в обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Парсек груп“ ЕООД, издадена му също в качеството на „проектант“. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 

1. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 
досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, покриващи 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка, както и за безспорност при доказване на съответствието си с 
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минималните изисквания за технически и професионални способности, Участникът  
трябва, при вписване на информацията в първото поле на Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи ясно посочване на конкретния 
Констативен акт (обр. 15) или друг документ за предаване и приемане, с който акт е 
установена годността за приемане на  втория от посочените като изпълнени от 
Икономическия оператор строежи, имащ за предмет: „Инженеринг – проектиране, 
авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Национална програма 
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 
община Силистра по обособена позиция №15 - сграда с административен адрес гр. 
Силистра, ул. „Димитър Енчев” №4, вх.А и вх.Б“, на изпълнението и на който основава 
съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 
1, б. „а“ от ЗОП. 

Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му в предходния абзац, с 
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва 
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Парсек груп“ ЕООД е изпълнило 
през референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, 
които следва да са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: 
изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно следните дейности: (1) 
монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации. 

 
2. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от Участника 

данни, досежно проектантските услуги, изпълнени от него през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на поставеното от Възложителя 
изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по 
обособена позиция №7, както и за безспорност при доказване от негова страна на 
съответствието си с този от критериите за подбор за технически и професионални 
способности, Икономическият оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП ясни, 
конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него минимум 2 (две) услуги по изготвяне 
на технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, с ясна конкретизация на фазата, в която е 
изготвена проектната разработка. 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
съответно изпълнение (готовата проектна разработка), издаден от получателя на 
услугата или от компетентен орган. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  
издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че 
„Парсек груп“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или 
работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 



359 
 
 

 

3. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 
в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор трябва да представи 
за всеки един от предложените от него експерти от проектантския си екип, 
определен за изпълнение на работното проектиране и осъществяването на авторския 
надзор по обособена позиция №7, безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от всяко отделно лице 
специфичен проектантски опит при осъществяването на съответните дейности, 
съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Лилия Лозева - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Тодор Стойчев - професионален 
опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Боян Казанджиев - професионален 
опит като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации; 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Донка Чобанова - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Рафи Хорсикян - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
С цел максимална коректност, разбираемост и яснота на допълнително 

представяната от него информация, досежно изискуемия специфичен опит на 
предлаганите експерти, Участникът трябва да впише данни, които са релевантни и 
относими към цитираните по-горе минимални изисквания, описвайки: (1) конкретните 
инвестиционни проекти (минимум два), които са изготвени от всеки отделен 
проектант, както и коя конкретна част на съответния инвестиционен проект е 
изготвена от този именно експерт, (2) фазата, в която е изработен, предаден и приет 
отделния проект (техническа или работна). 

 
4. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „Енергийна 
ефективност“ – инж. Рафи Хорсикян, едновременно с което и за да е налице пълно 
съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.5., б. 
„в“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да впише в релевантното 
поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, действителния уникален номер, 
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под който инж. Хорсикян е вписан в поддържания от КИИП регистър на лицата с 
пълна проектантска правоспособност, а именно: №04244. 

 
5. С цел доказване, че от страна на Участника е изпълнено минималното изискване, 

одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и оповестено 
както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в 
условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият 
оператор следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от „Парсек груп“ ЕООД аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Дружеството 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
Участника да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че всеки един от предложените от 
него проектанти отговаря на одобреното за целите на настоящето възлагане 
минимално изискване, многократно цитирано по-горе. 

 

 
 
30. „СЕТАТЕХ“ ЕООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1379 от 18.07.2019 г., 

подадена за участие по обособена позиция №6 от обхвата на настоящето възлагане 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е декларирал, че разполага с изискуемия квалифициран екип за 
изпълнение на проектирането, едновременно с което, за всеки един от проектантите, 
включени в състава на този екип, прецизно и с необходимата детайлност, е вписал 
изискуемите данни и информация, относно: придобитата от тях професионална 
квалификация, относимия към поставените от Възложителя изисквания специфичен 
професионален опит (в приложимите случаи), притежаваната от всяко от лицата пълна 
проектантска правоспособност и съответния номер на вписването им в КАБ/КИИП. 

Въпреки тази видна прецизност на Участника, в обхвата на обсъжданата 
информация, липсва дори и минимална индиция, досежно това дали посочените от 
него проектанти, определени за изпълнение на работното проектиране и последващо 
упражняване на авторски надзор (важимо за всички проектанти), притежават валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя по напълно идентичен начин 
както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от Обявлението за поръчка, 
така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от Указанията за участие в 
процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
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проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Тук е мястото да се посочи, че в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на 
ЕЕДОП, Участникът подробно е описал притежаваните от него застраховки 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, както в 
качеството му на строител, така и като проектант. 

В разглежданото поле обаче липсва аналогична информация по отношение на 
обсъжданите лица от посочения от Дружеството проектантски екип. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Сетатех“ ЕООД, издадена му също в качеството на „проектант“. 

 
2. За предложения в офертата на Участника експерт „Технически ръководител – 

инж. Александър Босилков, в относимото поле на Раздел „В“, Част IV от обсъждания 
ЕЕДОП, са изнесени данни и информация, целящи удостоверяване на придобит от експерта 
специфичен опит в изпълнението на функции и задачи именно на тази експертна позиция и 
имащи следното съдържание:  

„Опит като технически ръководител на следните завършени обекти:  

1. „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради от Община Долни 
Дъбник по Обособена позиция № 2 – „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
сградата на начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда 2 – гр. Долни Дъбник, 
финансиран от Националния доверителен екофонд по Инвестиционна програма 
„Климата”; 

2. „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на 
територията на община Банско” със следните обособени позиции: за обособена позиция 
№2 – „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище 
„Димитър Благоев“ – гр. Добринище“, финансирана от Националния доверителен 
екофонд“. 

 

Недвусмислено видно от цитираното съдържание на направеното представяне 
на специфичния професионален опит на експерта, е обстоятелството, че нито един 
от изброените обекти не съответства видово с едно от минималните изисквания, 
поставено от Възложителя конкретно за обсъжданата експертна позиция, по 
причина на това, че осъществяваното от инж. Босилков техническо ръководство при 
изпълнението на визираните строителни дейности не е  по  отношение на жилищни 
сгради и вътрешните им сградни инсталации, а спрямо такива на социалната 
инфраструктура с образователно и социално-културно предназначение. 

С цел яснота и правилно разбиране мотивите на Комисията за неприемане на 
посочения опит на експерта като съответен на обсъжданото минимално изискване, 
одобрено за позицията на „Технически ръководител“, следва да се посочи и 
нормативно правената в отделните дефиниции в § 5 от ДР на ЗУТ „диференциация“ 
между различните видове сгради, а именно: 

Съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на 
ЗУТ „жилищна сграда“ (в изграждането/новото строителство и/или основния ремонт 
и/или преустройството и/или реконструкцията и/или основното обновяване на които, 
Възложителят е изискал да е доказаният опит на експерта за целите на настоящето 
възлагане), е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или 
повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена 
площ“, докато всеки един от обсъдените, сочени за изпълнени от експерта обекти, са 
такива, попадащи в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки 
обекти на социалната инфраструктура, предвид че: (1) началното училище е сграда, 
публична собственост, формираща система за обслужване на населението в 
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образованието, докато сградата на читалището е сграда, публична собственост, 
формираща система за обслужване на населението в културата и социалните 
дейности. 

Тук е мястото  да се посочи, също така и че в хода на процедурата, давайки по реда и 
при условията на чл. 33, ал. 2 от ЗОП  разяснения по условията на Документацията за 
участие, в отговор №2 на Разяснение №РМЛ17-ПП10-1-[318]27.02.2015 от 03.07.2019 г., 
Възложителят, позовавайки се на цитираната по-горе дефинитивна определеност на 
понятието „жилищна сграда“, нормативно установена в текста на §5, т. 29 от ДР на ЗУТ, е 
пояснил следното: „Спазвайки изискванията и определенията на цитираната приложима 
и относима нормативна уредба, за релевантна и допустима за целите на настоящата 
процедура ще се приема всяка ….. сграда, която отговаря на цитираната дефиниция, 
разписана в Закона за устройство на територията“. 

 

В обобщение на гореизложеното, Комисията счита, че спрямо експерта, 
предложен от „Сетатех“ ЕООД за осъществяване на техническо ръководство на 
обекта, не е доказано съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя в текста на т. 3.2.1., б. „б“, в Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка, 
одобрено с идентично съдържание и в Раздел III, т. 5.3.2.1., б. „б“ от Указанията за 
участие, а именно: да е придобил опит като технически ръководител на минимум 2 
(два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 
3. Прочита и анализа на данните, вписани в разгледаното и в предходната точка поле 

в Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП на Участника, обосновава извода на Комисията, че 
поради пълната идентичност на пропуските в информацията, предоставяна за лицето, 
предлагано за заемане на позицията „Координатор/длъжностно лице по безопасност и 
здраве“ – Светозар Накев, по безусловен и недвусмислен начин може да се заключи, че и 
за него не е доказано съответствие с минималното изискване за придобит специфичен 
опит, което изискване, конкретно за обсъжданата експертна позиция е разписано в 
Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, утвърдено със същото 
съдържание и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията за участие. 

С цел пълнота и конкретност на излаганите факти и установени при прегледа на 
декларираните в ЕЕДОП данни, Комисията намира, че в подкрепа на така направеното от 
нея заключение следва да посочи, че в съдържателната част на информацията, относима 
към обсъждания експерт, Участникът дословно е преписал описанието на същите обекти, с 
които цели доказване специфичния опит и на предходно обсъдения експерт, а именно: 

„1. „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради от Община Долни 
Дъбник по Обособена позиция № 2 – „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
сградата на начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда 2 – гр. Долни Дъбник, 
финансиран от Националния доверителен екофонд по Инвестиционна програма 
„Климата”; 

2. „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на 
територията на община Банско” със следните обособени позиции: за обособена позиция 
№2 – „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище 
„Димитър Благоев“ – гр. Добринище“, финансирана от Националния доверителен 
екофонд“, 

с единственото пояснение, че при изпълнението на тези обекти, г-н Накев е 
изпълнявал функции като „длъжностно лице по ЗБУТ“. 

 

Застъпвайки същите доводи и аргументи, както и спрямо неприемането за 
доказан специфичния опит на предходния експерт, по причина на това, че бидейки 
обекти на социалната инфраструктура с образователно и социално-културно 
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предназначение, визираните сгради не са релевантни за доказване на изискуемия за 
целите на настоящата процедура опит при изпълнение на СМР/СРР на жилищни 
сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, настоящият помощен орган приема, 
че и спрямо този експерт не е доказано, че е придобил изискуемия специфичен опит в 
изпълнението на строителни интервенции на посочения вид обекти на сградното 
строителство. 

 
4. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е отбелязал, че разполага 
със Сертификат, удостоверяващ внедрена от него система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2015, като е индивидуализирал въпросния документ, посредством 
неговия конкретен уникален номер, срок на валидност и сертифицираща организация.  

Прави впечатление обаче, че вместо описание на предметния обхват на 
притежавания от него Сертификат, Участникът е вписал следния текст „с обхват в 
областта на сградното строителство“. 

Така направеното от Икономическия оператор посочване на „обхвата“ на 
сертификацията си, по същество представлява директно преповтаряне на минималното 
изискване, утвърдено от Възложителя и въведено като критерий за подбор както в Раздел 
VI.3., т. 4, във връзка с Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 
5.4. от Указанията за участие в процедурата, но по никакъв начин не предоставя 
необходимата информация, изисквана за целите на доказване допустимостта на 
Дружеството. 

 

5. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 
деклариране от страна на Участника разполагаемостта му със Сертификат за внедрена 
система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, издаден от 
независимо лице съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, която разполагаемост по същество следва да 
докаже съответствие на Икономическия оператор с друго от минималните изисквания за 
технически и професионални способности, одобрено от Възложителя в текста на т. 
5, в Раздел VI.3., във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от 
Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като критерий за подбор и в Раздел III, 
т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото, 
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с уникалния му номер, 
период на валидност и издател документ, пропускайки обаче да посочи конкретния, 
пълен предметен обхват на притежавания от Дружеството Сертификат, предвид 
направеното от Дружеството ограничаване на обема предоставяна от него 
информация единствено до транспонирането в текста на своя ЕЕДОП на 
минималното изискване по процедурата, правейки индикация, че притежавания от 
него удостоверителен документ е „в областта на сградното строителство“. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С цел доказване, че от страна на „Сетатех“ ЕООД е изпълнено минималното 

изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо и финансово състояние и 
оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, 
така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата, 
представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП, Икономическият оператор 
следва да представи данни и информация за притежавана от всяко едно от лицата, 
включени в предложения от него проектантски екип валидна поименна застраховка 
„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  
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В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от „Сетатех“ ЕООД аналогична застраховка (в качеството му на 
„проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Дружеството 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
Участника да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни 
полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че предложените от него 
проектанти отговарят на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално 
изискване, многократно цитирано по-горе. 

 
2. За да е налице коректно, точно и пълно изпълнение на всички изисквания, 

поставени от Възложителя както в Раздел VI.3., т. 3.2.1., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.3.2.1., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, 
Икономическият оператор следва да представи за предложения от него експерт „Технически 
ръководител“ – инж. Александър Босилков безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин, придобит от 
експерта опит като технически ръководител на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на не какви да е сгради, а на точно определен 
вид: жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
3. С цел недвусмислено и ясно доказване наличие на съответствие с изискванията на 

Възложителя, оповестени както в Раздел VI.3., т. 3.2.3., б. „б“ от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.3.2.3., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът 
следва да представи за предложения от него експерт „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ – Светозар Накев, безспорни данни и информация, удостоверяващи 
по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето специфичен опит 
като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на 
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени обекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на точно определен вид обекти: жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

 
4. С цел доказване пълно съответствие с минималното изискване за технически и 

професионални способности, въздигнато като критерий за подбор и одобрено от 
Възложителя в Раздел VI.3., т. 4, във връзка с Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата, 
Икономическият оператор трябва в първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на изискания му 
нов ЕЕДОП да попълни всички данни, относими и релевантни към притежавания от 
него Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015, в което число и цялостния му, пълен предметен обхват. 

Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и имайки преди всичко за цел законосъобразно 
провеждане на процедурата, указва на Икономическия оператор да представи в срока по 
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на 
притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
по стандарт ISO 9001:2015. 
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5. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид идентичността на 
констатацията на Комисията, досежно направената от „Сетатех“ ЕООД непълна 
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на 
околната среда по стандарт ISO 14001:2015, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор трябва да попълни в Част IV, Раздел Г „Схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле второ, всички 
данни, относими и релевантни към така притежавания от него Сертификат, в което 
число и цялостния му, пълен предметен обхват. 

Едновременно, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата и 
ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП указва на Икономическия оператор да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от него 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
14001:2015. 

 

 
 
31. ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1380 от 18.07.2019 

г., депозирана за обособена позиция №4 
 
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

ЕЕДОП, представен от „ГЕОКОМ - 2000“ ООД – Партньор в Обединението, 
Комисията констатира следното: 

 
1. Приложеният като част от офертата Единен европейски документ за обществени 

поръчки на този от Партньорите в Обединението, е представен в електронен вид, в 
нередактируем PDF формат, без, обаче същият да е цифрово подписан от задължените 
за това лица, по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП, който пропуск по съществото си представлява неспазване на императивното 
изискване на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 

В допълнение следва да се посочи и видната липса на запознатост на 
Икономическия оператор с подробните и ясни указания на Възложителя, разписани по 
начин за максимално улеснение на Участниците при подготовката на офертите им, 
които обяснения са обективирани на повече от две страници в Раздел IV, т. 2.2.1., А) 
от Указанията за участие в процедурата и в които ясно е пресъздадено следното 
законово положение: „съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Единният европейски документ за 
обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, по образец, утвърден с 
акт на Европейската комисия.  

ЕЕДОП се представя в електронен вид, във формат PDF, подписан с електронен 
подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 
услуги, записан на подходящ оптичен носител и приложен към документите по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП, част от офертата за участие в процедурата“. 

Нещо повече, в частта от обсъждания раздел на Указанията, наименована 
„Представяне на ЕЕДОП“ (стр. 54), още по-недвусмислено е указано, че: „при 
представянето, попълненият формуляр се подписва с електронен подпис във версия в 
PDF формат, т.е. независимо от начина на попълване на ЕЕДОП, същият се 
представя към пакета документи за участие по съответната обособена позиция във 
формат PDF, подписан с електронен подпис и записан на подходящ оптичен носител. 
Форматът, в който се предоставя документа не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание“. 
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2. В относимото поле на Раздел „Б“ в Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, този от 
Партньорите е декларирал следното, цитирано дословно: „Застраховка „Професионална 
отговорност в проектирането и строителството“, застрахователна полица №…….., 
издадена от ЗАД „Булстрад виена иншурънс груп“, срок на валидност - от 29.06.2019 до 
28.06.2020 г. 

Недвусмислено видно от цитираната декларация на Участника е обстоятелството, че 
същата не дава каквато и да е ясна и съответстваща на изискванията на Възложителя 
информация, досежно качеството, в което Икономическият оператор е застраховал 
своята професионална отговорност. 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от „Геоком – 2000“ ООД 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на т. 4.2. 
от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея е налице обективна невъзможност да 
приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП, най-вече по причина на това, че 
съгласно т. 3.1. от представеното допълнително споразумение от 10.07.2019 г. към 
Договора за създаване на ДЗЗД „Ахинора билд“, този от Партньорите се е съгласил и 
поел ангажимент да изпълни 50% от всички СМР, включени в обхвата на обособената 
позиция, за която е подадена офертата на Обединението. 

Нещо повече, стриктният прочит на условията за участие в процедурата, одобрени от 
Възложителя и разписани в Указанията по процедурата, сочи на несъобразяване от страна 
на „Геоком - 2000“ ООД още и на изискването, ясно разписано като т. (3) в текста на 
пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо т. 4.2. в Раздел III на същия този 
документ, съобразно което: „При подаването на офертата си, Участникът декларира 
съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово 
състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле второ 
(когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП) ................ Във визираното поле следва да се 
предоставят данни и информация относно: ………….; (3) професионалната дейност, 
която е предмет на застраховката – „проектант“, респ. „строител“ …“. 

 
3. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и 

професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел 
III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет) 
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка/конкретната обособена позиция, в първото поле на Раздел „В“ от 
Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил позоваване на 2 (два) предметно 
представени обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него обекти, този от Партньорите е 
посочил още и отделните, изпълнени от него строително-монтажни работи, съответната им 
стойност, мястото, периода на изпълнението им и конкретния Възложител на всяко отделно 
строителство. 

 

При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Геоком - 2000“ ООД 
факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки конкретен 
строителен обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, едновременно с 
което и отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като критерии за подбор, 
Комисията установи следното: 
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3.1. По отношение на нито един от посочените като изпълнени от него строежи, 
Икономическият оператор не е представил данни за съответния за конкретния обект 
Констативен акт за установяване на годността за приемането му – обр. 15 към 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
или друг документ за предаване и приемане на конкретния строеж от Възложителя, 
поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията намира за 
недоказано (към момента), от страна на Икономическия оператор, че който и да било 
от отделните обекти, може да се приеме за „изпълнен“ (такъв, който е не само 
завършен, но за него е издаден и съответен акт за установяване годността за 
приемането и ползването му), по причина на това, че в третата забележка, следваща 
текста на визираната по-горе т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие, по 
недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване съответствие с обсъжданото 
минимално изискване за технически и професионални способности, „дейностите 
(строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по 
реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността 
за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане 
на строежа от Възложителя“. 

Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.2. в 
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по 
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „при подаването на офертата 
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от 
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е 
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за 
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на 
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ)“, 
което изискване, Икономическият оператор видно не е спазил. 

 
3.2. Досежно първия от вписаните в обсъжданото поле на ЕЕДОП договори, 

Икономическият оператор е декларирал изпълнени от него по възлагане на Община 
Хасково инженерингови дейности – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Хасково по обособени позиции - 
обособена позиция №7 - сграда с административен адрес гр. Хасково, ж.к. „Бадема“ бл. 24, 
в което число, дейности по: „полагане на топлоизолация по стени, топлоизолиране на 
покривна конструкция, полагане на хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна на 
сградни инсталации (подмяна на стълбищно осветление и автоматизация на 
управлението му - нова, съвременна система за осветление на общите части на сградата; 
мълниезащитна инсталация - нова система за мълниезащита и заземление). 

Конкретизирани са съответно началната (24.07.2017 г.) и крайна дата (02.10.2017 
г.) на изпълнение на описаните дейности, както и полученото за реализирането на обекта 
възнаграждение, възлизащо на 1 071 366,87 лв., без ДДС. 

 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 54, ал. 13 от 
ППЗОП, Комисията извърши на самостоятелно основание проверка на заявените от 
Участника данни, посредством справка в публично оповестената информация по партидата 
на Възложителя – Община Хасково в Регистъра на обществените поръчки, в резултат от 
която установи следното: 

Видно от направеното от страна на Общината – Възложител обявяване в Регистъра 
на обществените поръчки на Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, 
с реф. № 00211-2016-0021 от 19.11.2018 г., изпълнението на дейностите по: „Инженеринг - 
проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма 
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за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 
Община Хасково по обособена позиция №7 - „Сграда с административен адрес гр. 
Хасково, ж.к. Бадема, бл. 24“, е възложено с договор  № 134 от 28.03.2017 г. и осъществено 
от „Марсастика“ ДЗЗД, а не от „Геоком - 2000“ ООД. 

Така установеният от Комисията факт, че сочения за изпълнен от Икономическия 
оператор договор с горевизирания предмет, всъщност е реализиран от Дружество по ЗЗД 
„Марсатика“ (в състава на което освен „Геоком-2000“ ООД е включен и „Монолитстрой“ 
ООД, без яснота какво е процентното участие на всяко едно от Дружествата), е „пропуснат“ 
в декларацията на този от Партньорите. 

Логично следствие от обсъждания „пропуск“ е и липсата на яснота доколко 
изброените, изпълнени в обхвата на строителството дейности, които по същността си са 
сходни с предмета на настоящето възлагане, са реализирани именно от „Геоком - 2000“ 
ООД като партньор в Обединението, Изпълнител по обсъждания договор. 

Видно от разглежданото Обявление, е и обстоятелството, че строителството на 
обекта е приключило на 05.02.2018 г., а не, както се сочи в обсъждания ЕЕДОП – на 
02.10.2017 г.  

Друг, видно променен от „Геоком-2000“ ООД факт, е този, че заплатената сума за 
извършеното от „Марсастика“ ДЗЗД  изпълнение, е в размер на 1 069 424,26 лв., без ДДС, 
предвид което е алогично само единия от партньорите в състава му – „Геоком-2000“ ООД 
да е получил като „част“ от тази сума, възнаграждение в по-голям размер, а именно: 
1 071 366,87 лв., без ДДС.  

 

В заключение следва да се посочи и че, според Комисията е налице несъобразяване 
от страна на Икономическия оператор и с още едно от условията, одобрено от Възложителя 
в петото пояснение след т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие в процедурата (стр. 43), 
според което „В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при 
изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, 
се описва само тази част от дейностите, които сам е изпълнил и за които може да 
представи съответните доказателства“. 

 
3.3. Аналогични с тези, обективирани в предходната точка са констатациите на 

Комисията по отношение и на втория от договорите, на които този от Партньорите 
основава съответствието си (както и това на самия Участник) с обсъжданото минимално 
изискване за технически и професионални способности. 

За този от обектите, определен като: „Изпълнение на инженеринг - проектиране и 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково 
по 20 обособени позиции - обособена позиция №6 - сграда с административен адрес гр. 
Хасково, бул. „Илинден“ №30“, Икономическият оператор твърди, че са „извършени 
дейности по: полагане на топлоизолация по стени, топлоизолиране на покривна 
конструкция, полагане на хидроизолация, подмяна на дограма, подмяна на сградни 
инсталации (подмяна на стълбищно осветление и автоматизация на управлението му - 
нова, съвременна система за осветление на общите части на сградата; мълниезащитна 
инсталация - нова система за мълниезащита и заземление)“. 

Като начало на изпълнението е посочена дата 06.01.2017г., а за край на 
строителството е визирана дата 07.06.2017 г. 

Отразена е и декларация, че получената от „Геоком – 2000“ ООД стойност за 
изпълнението е в размер на 555 922,76 лв., без ДДС.  

 

Отново ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 54, 
ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши на самостоятелно основание проверка на заявените 
от Участника данни, посредством справка в публично оповестената информация по 
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партидата на Възложителя – Община Хасково в Регистъра на обществените поръчки, в 
резултат от която установи следното: 

Видно от направеното от страна на Общината – Възложител обявяване в Регистъра 
на обществените поръчки на Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, 
с реф. № 00211-2016-0010 от 19.11.2018 г., изпълнението на дейностите по: „Инженеринг - 
проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 
Община Хасково, за „Сграда с административен адрес гр. Хасково, бул. „Илинден“ №30“, 
е възложено с договор  № 257 от 06.10.2016 г. и осъществено от „Марсастика“ ДЗЗД, а не 
от „Геоком - 2000“ ООД. 

Така установеният от Комисията факт, че сочения за изпълнен от Икономическия 
оператор договор с горевизирания предмет, всъщност отново е реализиран от Дружество по 
ЗЗД „Марсатика“ (в състава на което освен „Геоком-2000“ ООД е включен и 
„Монолитстрой“ ООД, без яснота какво е процентното участие на всяко едно от 
Дружествата), за пореден път е „пропуснат“ в декларацията на този от Партньорите. 

Логично следствие от обсъждания „пропуск“ е и липсата на яснота доколко 
изброените, изпълнени в обхвата на строителството дейности, които по същността си са 
сходни с предмета на настоящето възлагане, са реализирани именно от „Геоком - 2000“ 
ООД като партньор в Обединението, Изпълнител по посочения договор. 

Видно, на следващо място от обсъжданото Обявление, е и обстоятелството, че 
строителството на обекта е приключило на 01.09.2017 г., а не, както се сочи в 
обсъждания ЕЕДОП – на 07.06.2017 г.  

Друг, видно променен от „Геоком-2000“ ООД факт, е този, че заплатената сума за 
извършеното от „Марсастика“ ДЗЗД  изпълнение, е в размер на 552 246,44 лв., без ДДС, 
предвид което е алогично само единия от партньорите в състава му – „Геоком-2000“ ООД 
да е получил като „част“ от тази сума възнаграждение в по-голям размер, а именно: 
555 922,76 лв., без ДДС.  

 

В заключение следва отново да се подчертае, че е налице поредното несъобразяване 
от страна на Икономическия оператор с условието, одобрено от Възложителя в петото 
пояснение след т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие в процедурата (стр. 43), според 
което „В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при 
изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, 
се описва само тази част от дейностите, които сам е изпълнил и за които може да 
представи съответните доказателства“. 

 
4. Във второто поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, този от 

Партньорите, вместо да впише релевантни данни и информация, изискуеми за доказване 
съответствието му с минималното изискване за технически и професионални способности, 
утвърдено за целите на настоящето възлагане както в текста на Раздел III.1.3., т. 1 от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие, 
е направил общо позоваване на същите два договора за инженеринг, обсъдени и в 
предходната точка, в обхвата на които е посочил, че е осъществявал както 
проектиране, така и строителни работи. 

Относима, конкретна и релевантна информация по отношение фазата на 
проектиране в която евентуално са изготвени от „Геоком-2000“ ООД въпросните 
проектни разработки, като част от възложените на „Марсатика“ ДЗЗД от Община 
Хасково инженерингови дейности, в обсъждания ЕЕДОП не се съдържа. 

С оглед тази си констатация, Комисията намира, че посочените от 
Икономическия оператор услуги (ако въобще са изпълнявани от него), не могат да 
бъдат квалифицирани като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, съобразно 
изискванията на Възложителя, одобрени и оповестени в горецитираните части от 
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Документацията за участие в процедурата, а именно: „услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации“. 

 

На следващо място, направеният от Комисията анализ на така 
предоставените от Дружеството данни за придобит от него професионален опит, 
обосновава и друго, несъмнено по нейно мнение заключение за липсата на  каквато и да 
е информация досежно конкретния документ, с който всеки евентуално изготвен от 
него инвестиционен проект (макар и без яснота за фазата, в която е разработен), е 
приет без забележки от Възложителя. 

Посоченият пропуск, настоящият помощен орган приема за не по-малко 
съществен от предходно обсъдения, поради факта, че води до препятстване 
възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства ли 
Икономическия оператор на поставеното от Възложителя условие за допустимост, 
посочено по-горе в настоящите констатации, а именно: да е изпълнил минимум 2 (две) 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Конкретният факт, който определя съответната проектантска услуга като 
„изпълнена“, Възложителят е определил във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел III на 
Указанията за участие по следния начин: „услугите по проектиране ще се считат за 
„изпълнени“, когато са приключили и резултатите от тях (готовите проектни 
разработки) са приети без забележки до датата на подаване на офертата (има 
документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата 
или от компетентен орган), независимо от датата на възлагането им. 

 

От друга страна, така установеният от нея пропуск формира извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на цитираното по-горе условие, 
утвърдено от Възложителя както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, 
т. 1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие, но е допуснато несъобразяване и с условието, обективирано в пояснението, 
следващо цитираното минимално изискване и наименовано „Доказване“ (в 
Указанията за участие), съобразно което „При подаването на офертата, Участникът 
декларира съответствието си ...... като за всяка, посочена като изпълнена от него 
проектантска услуга предостави данни и информация относно: ………. (4) датата, на 
която е приключило изпълнението (с посочване на конкретния документ, удостоверяващ 
приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен 
орган)“. 

 
5. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от обсъждания негов ЕЕДОП, „Геоком 

– 2000“ ООД, като Партньор в ДЗЗД „Ахинора билд“, който е декларирал поет от него 
ангажимент да изпълни 50 % от строителните дейности, предмет на възлагане, е представил 
декларация за водещия инженерно-техническия състав, определен от него за изпълнение на 
строителството на обекта по обособена позиция №4, в която е посочил единствено лице, 
определено за изпълнение на функциите и отговорностите на Технически 
ръководител. 

Липсва посочване на лица, определени за заемане на изискуемите позиции на: 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ и „Координатор/длъжностно 
лице по безопасност и здраве“, респ. данни и/или информация, представящи основната 
и допълнителна професионални квалификации, общ професионален и специфичен 
опит в съответната област на експертни познания, каквито минимални изисквания 
за доказване на технически и професионални способности като критерии за подбор, 
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Възложителят е одобрил в Раздел VI.3, т. 3.2.2. и т. 3.2.3. от Обявлението за поръчка, 
идентично обективирани и в Раздел III, т. 5.3.2.2. и т. 5.3.2.3. от Указанията за 
участие в процедурата. 

Следва да се посочи също така, че в ЕЕДОП, представен от другия Партньор – 
„Тес кънстракшън груп“ ЕООД са вписани данни и информация за проектантския 
екип, предвиден за изпълнение на проектирането и осъществяването на авторския 
надзор, не и за лица, определени за обсъжданите експертни позиции. 

 

Така посочената липса на представени в офертата релевантни данни и/или 
информация по отношение на лицата, които биха изпълнявали отговорностите и 
задачите, следващи от горепосочените експертни позиции, Комисията намира за 
неизпълнение не само на поставените от Възложителя минимални изисквания, но и 
на нормата на чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, предвид 
обстоятелството, че задължително условие за допустимостта на Икономическия 
оператор, е декларирането именно в ЕЕДОП както липсата на основания за 
отстраняването му, така и съответствието му с критериите за подбор, 
предоставяйки изискваната от Възложителя информация за това.  

 
6.  В относимите полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал, 
че разполага както със Сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за 
управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2008, така и с такъв за разработена, 
внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по Стандарт ISO 
14001:2004, като е индивидуализирал всеки един от тях посредством неговия уникален 
номер и предметен обхват. Посочена е и организацията – издател на визираните документи. 
Направена е и декларация, съобразно която валидността на всеки от двата обсъждани 
Сертификата е до 14.06.2020 г. 

 

Обсъждайки така представената ѝ информация и независимо от направеното 
от Икономическия оператор волеизявление, според което притежаваните от него 
Сертификати са с оставащ дълъг период на валидност (14.06.2020 г.), Комисията 
намира, че е нормативно ограничена във възможността да приеме за достоверна така 
направената от Участника декларация, по причина на това, че считано от 15.09.2018 
г. всеки един от въпросните Стандарти, на които Участникът основава 
съответствието си с две от минималните изисквания, поставени от Възложителя 
като условия за допустимост за целите на настоящата процедура, а именно: ISO 
9001:2008 и ISO 14001:2004 са отменени и заменени съответно със Стандарт ISO 
9001:2015 и ISO 14001:2015 (след изтичане на определения за всеки от тях 
транзитивен тригодишен период, считано от 25.09.2015 г.), което обстоятелство 
безпорно сочи, че Сертификатите, на които се е позовал Икономическия оператор са 
били невалидни и към датата на подаване на офертата му. 

Предвид установеното, позоваването от страна на „Геоком – 2000“ ООД на 
невалидни Сертификати за разработени, внедрени и сертифицирани от него системи 
за управление на качеството и на околната среда, Комисията счита за недвусмислено 
видно неизпълнение от негова страна на утвърдените, неоспорени и влезли в сила 
изисквания на Възложителя, обективирани както в Раздел VI.3., т. 4 и т. 5, във връзка 
с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Обявлението за поръчка, така и 
в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата, поставящи 
условието всеки един от Участниците, независимо за коя от седемте обособени 
позиции участва, да има: 

- разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството 
по Стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с предметен обхват в областта на 
сградното строителство,  
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както и 

- разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 
на околна среда по Стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с предметен обхват 
в областта на сградното строителство,  

каквито „еквиваленти“, посочените от Участника Сертификати по отменени 
и недействащи Стандарти, определено не са.   

 
*********************************************************************** 
 
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „ТЕС 

КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира 
следното: 

 
1. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация 
(вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен 
регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за изпълнение на 
строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №4), този от Партньорите, в първото 
поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на Централния 
професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за изпълнение 
на обекти от първа група, строежи от трета до пета категория по смисъла на 
ПРВВЦПРС. 

За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е 
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I-TV 019504. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка 
на данните и информацията, публично оповестени в поддържания от Камарата на 
строителите Централен професионален регистър на строителя, в резултат от която установи 
следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1302 от 03.10.2019 г., „Тес 
кънстракшън груп“ ЕООД е вписано в ЦПРС за изпълнение на обекти от първа група, 
строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от четвърта и пета категория. 

За удостоверяване верността на горевизираните обстоятелства, на строителя е 
издадено Удостоверение с № I - TV 021119. 

 
2. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е вписал данни и информация, касаещи професионалната 
компетентност (със смисъла на понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) 
на лицата, определени от него за експерти от квалифицирания проектантски екип, 
предлаган за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на 
авторски надзор. 

При извършения от нея подробен анализ, с вникване в детайли в предоставената 
информация, Комисията констатира, че по отношение на лицата, определени за: 

- проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант (определяна като 
„Ръководител проект“) – арх. Лилия Лозева; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Тодор Стойчев; 
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- проектант по част „Електро“ – инж. Боян Казанджиев;  

- проектант по част „ВиК“ – инж. Донка Чобанова и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Рафи Хорсикян, 

в разглежданото поле на представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, не 
са вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че 
всяко от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
съответните, съобразно конкретната му експертна позиция дейности по 
разработване на минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, условията за които са 
утвърдени от Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и 
Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, 
т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което 
основание са и задължителни за спазване. 

 
С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от този от Партньорите, а именно: 

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от първите три персонифицирани по-горе лица, е направено 
следното, абсолютно еднакво вписване на данни, а именно: 

„Обекти:  

1. „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна 
сграда с идентификатор 77195.709.186.1, ж.к. „Орфей“, бл. № 29, УПИ І, кв. 644, гр. 
Хасково, Община Хасково”, в изпълнение на НПЕЕМЖС – РЗП 7 648 м2; 

2. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по обособена позиция № 
19 „Сграда с административен адрес гр. Хасково, ж.к „Орфей“, бл. 13 , ид 77195.710.11.1 
м2“. 

По напълно аналогичен начин е представен и опита на останалите двама експерти, с 
тази разлика, че „обектите“, на които са „прилагани мерки за енергийна ефективност“ са 
отново по два за всеки от тях, но други, конкретно индивидуализирани многофамилни 
жилищни сгради в гр. Хасково. 

 

Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв 
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация, 
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания 
специфичен професионален опит на всеки един от персонифицираните по-горе 
експерти, недвусмислено е видно, че зад общо разписаната абстракция „обекти“, се 
крие липсата на дори и минимална релевантна информация за това какво конкретно е 
участието на всеки отделен експерт при изпълнението на съответно строителни 
обекти и дали същото се изразява конкретно в осъществяване на дейности, 
съответстващи на изискуемата специфика, одобрена от Възложителя за 
експертната позиция, за която е предложено всяко конкретно лице, респ. доколко 
функциите (които на този етап са неясни за Комисията), осъществявани от всяко от 
тях са от значение за формиране на изискуемия за целите на настоящето възлагане 
специфичен опит на конкретния експерт. 
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3. Както бе посочено и в предходната точка (макар и в друг контекст), за изпълнение 
на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция на проектант по част 
„Енергийна ефективност“ е предложен инж. Рафи Манук Хорсикян, по отношение на 
когото в Част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП е посочено, че притежава 
Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, включен в 
регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с рег. №41075. 

Комисията, ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 
от ППЗОП, на самостоятелно основание извърши проверка в публично оповестената и 
достъпна информация, съдържаща се в последния актуален Регистър на инженерите с 
пълна проектантска правоспособност, поддържан от КИИП 
(http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.09.2019.pdf), в резултат от която установи, 
че в Регистъра, под уникален номер 41075 е вписан г-н Стоян Стойчев Попов, а не – 
инж. Рафи Манук Хорсикян. 

От извършената от настоящия помощен орган друга проверка във въпросния 
регистър (поименна), беше установено, че предложеният от Участника експерт - инж. 
Хорсикян е вписан в КИИП под №04244. 

 
4. По отношение на нито един от деветте експерти, посочени от „Тес 

кънстракшън груп“ ЕООД и формиращи предложения от него квалифициран проектантски 
екип, определен за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъществяване на 
авторски надзор по време на строителството на обекта по обособена позиция №4 от обхвата 
на настоящето възлагане, в разгледаното и в предходните точки поле на Част IV, раздел „В“ 
на представения негов ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, досежно това дали 
притежават валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от Възложителя по 
напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, изречение второ от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изречение второ от 
Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Тук е мястото да се посочи, че в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на 
ЕЕДОП, Икономическият оператор е описал притежаваната от него застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, в 
качеството му на проектант, но аналогична информация по отношение на лицата от 
посочения от Дружеството проектантски екип в обсъжданото поле липсва. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Тес кънстракшън груп“ ЕООД, издадена му също в качеството на 
„проектант“. 

 
*********************************************************************** 
 
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 

Комисията указва на партньора в Обединението – „ГЕОКОМ - 2000“ ООД  данните, 
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а 
именно: 

 
1. На основание и с цел точно и стриктно изпълнение на императивната разпоредба 

на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, „Геоком – 2000“ ООД трябва да представи нов ЕЕДОП цифрово 
подписан (с квалифициран електронен подпис) от задължените за това лица по 
смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП и приложен 
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като основна част от изисканите му допълнителни документи в електронен вид, в 
нередактируем формат. 

 
2. С цел доказване по безспорен и недвусмислен начин, че за този от Партньорите 

действително е налице съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в 
Раздел III.1.2., т. 2 от Обявлението за поръчка, идентично разписано и в текста на т. 4.2. от 
Раздел III на Указанията за участие, в представяния от него нов ЕЕДОП трябва по ясен и 
непредпоставящ тълкуване начин да впише в релевантното поле на част IV, Раздел „Б“ 
качеството, в което е застраховал професионалната си отговорност. 

Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията 
указва на „Геоком - 2000“ ООД да представи доказателство/а, от което/които да е 
несъмнено видно, че притежава сключена валидна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ 
в качеството му на строител. 

 
3. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни 

досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, покриващи 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №4), както и за безспорност при 
доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални 
способности, „Геоком – 2000“ ООД  трябва, при вписване на информацията в първото 
поле на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи ясно 
посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с който е 
установена годността за приемане на всеки отделен от двата, посочени от него 
строежи, на изпълнението на които основава съответствието си с конкретно 
обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 

От друга страна, бидейки задължен от нормата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, 
Икономическият оператор следва да се придържа и да изпълни условието, обективирано 
от Възложителя в петото пояснение, следващо минималното изискване на т. 5.2. от 
Раздел III на Указанията за участие, като за целта представи в новия си ЕЕДОП ясни, 
конкретни и несъмнени данни както за процентното си участие при изпълнението на 
строителството от обхвата на всеки един от посочените от него обекти, в списъка по 
чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП (бидейки част от състава на Изпълнителя – „Марсатика“ 
ДЗЗД), така и за конкретните, изпълнени само от него строителни дейности при 
реализацията на въпросните обекти, за които може да представи съответните 
доказателства, тяхната реална стойност и действителните периоди на 
изпълнението им. 

 
Едновременно и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Икономическия оператор да 
представи безспорни доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 
от ЗОП,  издадени от трети лица, различни от Дружеството, неговия Партньор или 
от самия Участник, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че 
„Геоком 2000“ ООД е изпълнило минимум 2 (две) дейности с предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчката, в частта ѝ на обособена позиция №4, а именно: 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; 
(2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна 
на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации. 



376 
 
 

!!! Също така, независимо от това дали Икономическият оператор ще продължава да 
се позовава на обсъжданите обекти или ще посочи други изпълнени от него строителни 
интервенции, с новопредставяните от него данни, информация и доказателствени 
документи, следва по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че е изпълнил през 
референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) строителни дейности, 
които следва да са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно следните дейности: (1) 
монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации. 

 
4. Отново, целейки яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от 

Участника данни, досежно проектантските услуги, евентуално изпълнени от него през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съответстващи на 
поставеното от Възложителя изискване, спрямо тези, предмет на настоящата обществена 
поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №4, както и за безспорност при доказване от 
негова страна на съответствието си (както и на самия Участник) с този от критериите за 
подбор за технически и професионални способности, Икономическият оператор следва да 
представи в новия си ЕЕДОП ясни, конкретни и несъмнени данни за изпълнени от него 
минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, с 
ясна конкретизация на фазата, в която е изготвена проектната разработка. 

Едновременно, с цел спазване на изискването, поставено от Възложителя във 
втората забележка, следваща текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, което на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и задължително за изпълнение от страна на Участниците в 
процедурата, при вписване на информацията в Част IV, Раздел „В“ от 
новопредставяния негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
посочване на конкретния документ удостоверяващ приетото без забележки 
съответно изпълнение (готовата проектна разработка), издаден от получателя на 
услугата или от компетентен орган. 

 
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 

от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от „Геоком – 2000“ ООД да 
представи безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in 
fine от ЗОП,  издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин 
да е видно, че този от Партньорите е изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на 
технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации. 

 
5. С оглед констатираната от Комисията непълнота в представения от „Геоком – 

2000“ ООД списък на лицата от инженерно-техническия му състав, определен за 
изпълнение на поръчката, Комисията указва на Икономическия оператор да представи в 
релевантното поле на изискания му нов ЕЕДОП данни и информация, от които по 
недвусмислен начин да е видно изпълнението на минималните изисквания, одобрени 
от Възложителя както в Раздел VI.3, т. 3.2.2. и т. 3.2.3. от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III, т. 5.3.2.2. и т. 5.3.2.3. от Указанията за участие в процедурата. 

За целта, като част от предлагания от него инженерно-технически състав, 
трябва да бъдат посочени и лица, определени за заемане на експертните позиции, 
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липсващи в първоначално представената от него декларация и изискуеми от 
Възложителя, а именно: експерт „Отговорник/специалист по контрола на 
качеството“ и експерт „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“. 

Така предложените лица трябва да отговарят на всички, поставени за целите 
на възлагането минимални изисквания за допустимост, одобрени от Възложителя за 
всяка от експертните позиции в горепосочените части от Документацията за 
участие в процедурата. 

 
6. С цел доказване на съответствие с минималните изисквания за технически и 

професионални способности, одобрени от Възложителя по идентичен начин както в Раздел 
VI.3., т. 4 и т. 5, във връзка с Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от 
Обявлението за поръчка, а така също и в Раздел III, т. 5.4. и т. 5.5. от Указанията за участие 
в процедурата, „Геоком – 2000“ ООД трябва да попълни в съответните първо и второ 
полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ от ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към 
евентуално притежавани от него Сертификати за: 

- разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството 
по валидния и актуален Стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с предметен 
обхват в областта на сградното строителство; 

- разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 
на околна среда по валидния и актуален Стандарт EN ISO 14001:2015, или 
еквивалентен, с предметен обхват в областта на сградното строителство. 

 

Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки, че същото е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, Комисията указва на „Геоком – 2000“ ООД да представи в 
приложение към изискания му нов ЕЕДОП и заверени копия на самите Сертификати, 
удостоверяващи както наличието на внедрени от него всяка една от горевизираните 
системи за управление на качеството и на околната среда, съобразно съответно 
релевантните и валидни понастоящем Стандарти, така и съответствието на 
Икономическия оператор с минималните изисквания, одобрени за целите на 
възлагането в горецитираните части от Документацията за участие в процедурата.   

 
*********************************************************************** 
 
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 

Комисията указва на партньора „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД данните, 
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а 
именно: 

 
1. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на Партньора „Тес 

кънстракшън груп“ ЕООД с минималното изискване за годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на 
процедурата и разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел 
III, т. 3 от Указанията  за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на 
представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна 
индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо 
вписването му в ЦПРС, а именно: № I - TV 021119, даващо му право да изпълнява 
обекти от първа група, строежи от четвърта и пета категория. 

 
2.  За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, 

оповестени в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. 
„б“ и т. 3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в 
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Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 
5.3.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор трябва 
да представи за всеки един от предложените от него експерти от проектантския си 
екип, определен за изпълнение на работното проектиране и осъществяването на 
авторския надзор по обособена позиция №4, безспорни данни и информация, 
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от 
всяко отделно лице специфичен проектантски опит при осъществяването на 
съответните дейности, съобразно конкретната експертна позиция, за която е 
предложен, а именно: 

(1) проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант – арх. Лилия Лозева - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Тодор Стойчев - професионален 
опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Боян Казанджиев - професионален 
опит като проектант по част „Електро” при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации; 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Донка Чобанова - професионален опит 
като проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически 
или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Рафи Хорсикян - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
С цел максимална коректност, разбираемост и яснота на допълнително 

представяната от него информация, досежно изискуемия специфичен опит на 
предлаганите експерти, „Тес кънстракшън груп“ ЕООД трябва да впише данни, които са 
релевантни и относими към цитираните по-горе минимални изисквания, описвайки: (1) 
конкретните инвестиционни проекти (минимум два), които са изготвени от всеки 
отделен проектант, както и коя конкретна част на съответния инвестиционен 
проект е изготвена от този именно експерт, (2) фазата, в която е изработен, 
предаден и приет отделния проект (техническа или работна). 

 
3. С цел коректност на декларираните от него данни и информация, досежно 

предлагания като част от проектантския му екип експерт, проектант по част „Енергийна 
ефективност“ – инж. Рафи Хорсикян, едновременно с което и за да е налице пълно 
съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.3.1.5., б. 
„в“ от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор следва да впише в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на изискания му нов ЕЕДОП, действителния 
уникален номер, под който инж. Хорсикян е вписан в поддържания от КИИП регистър 
на лицата с пълна проектантска правоспособност, а именно: №04244.  
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4. С цел доказване, че от страна както на този от Партньорите, така и на самия 
Участник е изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за 
икономическо и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от 
Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ 
от Указанията за участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни и 
информация за притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от 
него проектантски екип валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от „Тес кънстракшън груп“ ЕООД аналогична застраховка (в 
качеството му на „проектант“), това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да 
бъде отразено в релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за 
Дружеството ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на 
Икономическия оператор да представи заверени копия на съответна/ни 
застрахователна/ни полица/и, от която/които да е несъмнено видно, че всеки един от 
предложените от него проектанти отговаря на одобреното за целите на 
настоящето възлагане минимално изискване, многократно цитирано по-горе. 

 

 
 
32. „РАДМИ 90“ ООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1381 от 18.07.2019 г., 

депозирана за участие по обособена позиция №5 от обхвата на настоящето възлагане 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. В Раздел Б „Информация за представителите на Икономическия оператор“ от Част 

II на ЕЕДОП, са вписани данни по отношение на лице, определяно като Управител на 
Дружеството – г-н Димитър Иванов Рътаров.  

Това обаче е само едно от лицата, подписало обсъжданата декларация (ЕЕДОП), 
представена в офертата на Участника. Видно от сигнатурите на използваните персонални 
електронни подписи, ЕЕДОП е подписан и от друго лице – г-н Милтен Димитров 
Рътаров, отново с посочено за същия качество – Управител. 

Предвид така установеното от нея несъответствие в информацията, обективирана в 
посочените части от обсъжданата декларация, едновременно и ползвайки се от 
правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши 
проверка в публично оповестената и достъпна информация, съдържаща се в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, поддържан от Агенция по вписванията, отразяваща актуалните данни 
и вписани обстоятелства по партидата на Дружеството, в резултат от която установи, че 
Управител на „Радми 90“ ООД, е както г-н Димитър Рътаров, така и г-н Милтен Рътаров. 

Така установеното обстоятелство обосновава извод, че г-н Милтен Рътаров има 
статут на лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

Предвид посоченото, пропуск от страна на Участника е, че този от двамата 
Управители не е вписан в това му качество в Раздел „Б“ на Част II от ЕЕДОП. 
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2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в 
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно 
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за 
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от процедурата. 

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.  

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест 
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно. 

 
3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 

относима към декларативно направеното от Участника волеизявление, което е общо по 
отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, обхванати в 
последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.  

Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и 
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата. 

Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
процедурата.  

С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал. 
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва 
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговора на 
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на 
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по 
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.  

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка, 
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване. 
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4. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Участникът е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една 
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи). 

Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и 
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение 
на въпросните основания, предвид което счита, че Участникът не е съобразил и не е 
спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие. 

Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите 
на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е 
указал следното:  

 
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 

съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки 
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на 
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан 
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи 
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, 
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: 
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК, 
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление 
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 – 
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК, 
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от 
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“. 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените 
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на 
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на 
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият 
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително 
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в 
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от 
НК. 

 
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице някое от следните 

обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, 
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която Участникът е установен. 

 

Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от 
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината 
на стр. 34 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с 
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което: 
„!!! Липсата, спрямо Участника на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-
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252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от НК, както и липсата на извършени нарушения на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в 
Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез 
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“. 

 
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8., 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща 
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за 
участие).  

В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“, 
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е 
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата 
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а 
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването 
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП)“. 

 

(3) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в 
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.  

Съобразно същите: 

„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо 
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански 
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици. 

2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. 

 

Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел 
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Участниците), в 
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на 
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването/отбелязването 
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата в която се подава)“, както 
и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими за всяка обособена позиция от 
обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и съобразени от всеки Участник, 
независимо за изпълнението на коя от обособените позиции подава оферта“. 

 

От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията  за участие в 
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е 
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
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или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна 
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с 
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. … са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от 
ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе 
(Раздел III), Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от 
участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в 
Word формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Участникът 
трябва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по 
чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е 
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В 
случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но 
са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното 
изключение; 

- налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество “. 

 

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя, са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и 
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от настоящия 
Участник посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в 
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП. 

В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на 
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от 
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е 
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 
от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните 
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на 
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли Участникът на 
детайлно изброените условия за лично състояние. 

 
5. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие, Участникът е декларирал в т. 5 на Раздел „Б“ от Част IV на 
разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховки „Професионална отговорност“ по чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ, както в качеството си на проектант, така и като строител по смисъла 
на чл. 162, ал. 1, съответно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. 
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Конкретно посочени са както номера на съответната застрахователна полица, 
застрахователната институция, издала конкретния документ, така и стойностите на 
отделните застрахователни суми, съответстващи и покриващи съответния минимален праг, 
съобразно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството.  

Видно обаче от декларирания период на действие на застраховката, покриваща 
отговорността на Участника в качеството му на проектант (от 24.08.2018 г. до 23.08.2019 
г.), същата е била валидна към датата на подаване на офертата, но към датата на 
приключване изготвянето на настоящия протокол, посоченият документ не създава 
валидно застрахователно правоотношение.     

 
6. В таблицата, съдържаща се в полето на т. 1б) в Раздел „В“, Част IV от обсъждания 

ЕЕДОП, Участникът е вписал информация за три, сочени като изпълнени от него дейности, 
първата от които Комисията намира за неотносима към данните, подлежащи на вписване 
във въпросното поле (касаещо изпълнени от Икономическите оператори доставки или 
предоставени услуги), предвид че касае осъществено (съобразно посоченото от „Радми 90“ 
ООД „застрояване на подземно ниво, преустройство и промяна на предназначението на 
апартамент и част от тавански етаж в сграда с жилищно предназначение в гр. Банско, 
ул. „ХаджиКандит“ №6“. 

Що се касае до другите две дейности, сочени като изпълнени в референтния спрямо 
минималните изисквания в настоящата процедура период, същите са описани текстово в 
таблицата от обсъжданата част на ЕЕДОП по следния начин: 

„- Проектиране на сграда средно застрояване – жилищна сграда с офиси, 
ателиета и подземни гаражи в УПИ XII-249, кв. 29 по плана на гр. София, м. „ж.к. Хаджи 
димитър“, СО, район Подуяне“; 

- Проектиране за основно обновяване на жилищна сграда в гр. София, ж.к. „Обеля 
2“, бл. 223, вх. В-Г“. 

 

Недвусмислено видно от така предоставената от Участника информация, е 
обстоятелството, че от визираните три дейности, само две касаят изготвянето на 
проектни разработки, което принципно би било достатъчно за доказване съответствие 
с обсъжданото минимално изискване, поставено от Възложителя, ако още по-несъмнено 
видна не бе и липсата в обсъждания ЕЕДОП на относима, ясна и релевантна 
информация по отношение фазата на проектиране в която са изготвени сочените от 
„Радми 90“ ООД „проекти“. 

Предвид тези си констатации, Комисията счита, че посочените от 
Икономическия оператор две, изпълнени от него услуги, общо визирани като такива  
по „проектиране“, не могат безусловно, безрезервно и без да е необходимо да се 
приложи недопустимо за Комисията тълкуване да бъдат приети за съответни с 
минималното изискване за технически и професионални способности, утвърдено от 
Възложителя за целите на възлагането както в т. 1. на Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално/ни ниво/а от Обявлението за поръчка, така и в идентичното условие, 
обективирано в текста на т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, а именно: 
„услуги по изготвяне на технически или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или 
основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации“. 

 
7. За изпълнение на отговорностите, произтичащи от изискуемата за целите на 

настоящето възлагане позиция на проектант по част „Архитектурна“, определен и за 
водещ проектант, Участникът е посочил арх. Николай Гълъбов, по отношение на чийто 
специфичен опит, в релевантното поле на т. 6 в Раздел „В“ от Част IV на обсъждания 
ЕЕДОП, декларативно е представена следната информация:  
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„Изпълнени проекти за жилищни сгради:  

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 
с идентификатор: 68134.4089.245.2, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 4“, 
блок 474“; 

- Технически проект за обновяване на двусекционна жилищна сграда – бл. 34, УПИ – 
I за ОЖС, кв. 32, ж.к. „Дружба 1“, СО Р-н „Искър“, гр. София“. 

 

Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор и 
относима към предлагания от него експерт, освен по отношение на втория от 
гореизброените проекти, липсва каквато и да е индиция досежно фазата (техническа 
или работна) на другия инвестиционен проект, сочен като „изпълнен“ от арх. 
Гълъбов.  

С оглед установеното и след анализ на така представените за експерта  данни 
и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за целите 
на настоящата обществена поръчка, публично оповестени, известни на 
заинтересованите за участие в процедурата лица и влезли в сила минимални 
изисквания за технически и професионални способности, Комисията намира за 
безспорно, че от описаните като извършени от експерта проектантски услуги не се 
доказва съответствие с едно от минималните изисквания, утвърдени от 
Възложителя за позицията на проектант по част „Архитектурна“, а именно: 
придобит от лицето професионален опит при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации, с което, съответно не е изпълнено и минималното 
изискване за допустимост, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, обективирано със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.3.1.1., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата. 

 
8. От информацията, отразена в полето на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV от обсъждания 

ЕЕДОП, относима към лицето, предложено за изпълнение на функциите на проектант по 
част „Конструктивна“ – инж. Филип Стоянов, Комисията е в невъзможност да 
придобие ясна увереност по отношение съответствието на експерта с изискването за 
придобит от него професионален опит като проектант именно по част 
„Конструктивна” при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации, което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на Участника на 
одобреното за целите на настоящата поръчка изискване, обективирано по идентичен 
начин в Раздел III.1.3., т. 3.1.2., б. „б“ от Обявлението за поръчка, обективирано със 
същото съдържание и в Раздел III, т. 5.3.1.2., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата. 

Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията 
заключение, се изразяват в това, че представяйки изискуемите, относими данни, 
досежно притежаван от експерта специфичен опит, релевантен на цитираните 
изисквания, утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, в 
посочената част на ЕЕДОП, е направено позоваване на 7 (седем) „изпълнени проекта 
за жилищни сгради“, без обаче по отношение на нито един от тях да е направена 
каквато и да е индивидуализация на фазата на проектиране. 

Едновременно се установява и липса на посочване и на релевантна информация 
за конкретно извършваните от експерта дейности при „изпълнението“ на 
въпросните проекти  и дали те покриват условието да са проектантски услуги по 
част „Конструктивна”. 
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9. Напълно идентични с предходната са констатациите на Комисията и по 
отношение на предложените от Участника, експерти за позициите на: проектант по част 
„ВиК“ – инж. Юлия Тодорова и проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. 
Боян Младенов. 

По отношение на „специфичния“ опит и на тези от експертите от предлагания от 
Участника квалифициран проектантски екип е направено позоваване на абстрактно 
подведени под общото понятие „изпълнени проекти за жилищни сгради“, като за първия от 
двамата експерти е направено изброяване на шест, а на втория от тях – на две жилищни 
сгради. 

Анализирайки така предоставената за посочените експерти информация, 
Комисията намира за безспорно видна липсата на дори и минимална референция за 
връзката на инж. Тодорова и инж. Младенов с всеки отделен от изброените проекти и 
евентуално извършвани от експертите дейности. Неясно е и дали тези дейности, 
осъществявани от обсъжданите лица, покриват условията да са:  

(1) проектантски услуги по разработването на технически или работни 
проекти за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации 

(2) в съответната проектна част, съобразно експертната позиция, за която е 
предложен конкретния експерт, а именно: 

- за инж. Тодорова - проектантски услуги по част „ВиК”, респ. 

- за инж. Младенов - проектантски услуги по част „Енергийна ефективност”. 
 

С оглед установеното, Комисията приема, че по отношение на нея не са налице 
основания да приеме, че за когото и да е от гореизброените експерти е доказано 
съответствие с минималните изисквания за допустимост, одобрени за целите на 
настоящата процедура в текстовете на Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“ 
от Обявлението за поръчка, както и на Раздел III, т. 5.3.1.4., б. „б“ т. 5.3.1.5., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Предвид изтъкнатите от Комисията аргументи (т. 1 от констативната част по-

горе), че със статут на лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП 
са и двамата Управители на „Радми 90“ ООД, Участникът следва да представи нов 
ЕЕДОП, като в съответното поле на Раздел „Б“ в Част II от текстовото му съдържание, 
Участникът следва да впише и необходимата и релевантна информация не само за г-н 
Димитър Рътаров, а и за втория Управител на Дружеството – г-н Милтен Рътаров. 

 
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 2 от 

констативната част по-горе, Икономическият оператор следва коректно и обективно 
вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, 
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест 
въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от 
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване на 
Икономическия оператор от участие в процедурата. 

 
3. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение 

съответствието на Участника с изискванията към личното състояние – както императивно 
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установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, поставени от Възложителя в 
Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани на разпоредбите 
на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен европейски документ за 
обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да попълни последното поле на 
Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от 
съдържащите се в това поле четири въпроса, с оглед факта, че наличието на 
обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, представлява самостоятелно 
основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството от участие в процедурата. 

 
4. За да бъдат точно и коректно спазени изискванията, утвърдени от Възложителя в 

Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в 
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Участника едно 
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на 
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва 
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и 
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по 
отношение тяхната приложимост спрямо Дружеството и представляващите го 
лица.  

За целта, Икономическият оператор следва да декларира: 

- налице ли са или не по отношение на представляващите го лица едно или повече 
от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 
от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

-  налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в 
конкретната обособена позиция, предвид, че наличието на подобна свързаност е 
основание за отстраняване от участие, на основание чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 
11 от ЗОП; 

- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали е  
контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; дали 
представляващото го лице е контролирано от Дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 
конкретното изключение; 

- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. 

 

В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе 
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата 
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да 
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за 
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на 
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основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, 
удостоверяващи така предприетите от стопанския субект мерки. 

 
5. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, Комисията указва на Участника да представи доказателство/а от 
което/които да е видно, че валидността на притежаваната от него задължителна 
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му 
на проектант, е удължена, или че е сключил нова застраховка, валидна към датата на 
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП, едновременно с което следва да  впише в 
относимото поле на този нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на 
застрахователната си полица. 

 
6. За да е налице яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните данни, 

досежно изпълнените от него през последните 3 години проектантски услуги, покриващи 
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка, както и с цел безспорност при доказване на съответствието си с 
критериите за подбор за технически и професионални способности, Икономическият 
оператор трябва, при представяне на информацията в т. 1б) от Част IV, Раздел „В“ 
на изискания му нов ЕЕДОП да направи ясно посочване на фазата, в която е изготвен 
всеки отделен инвестиционен проект, на който основава професионалния си опит, 
спрямо изискванията на Възложителя. 

В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се 
от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП,  
издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да е видно, че е 
изпълнил минимум 2 (две) услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
7. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 7 от констативната 

част по-горе в настоящия Протокол, както и с цел доказване наличието на съответствие с 
изискванията на Възложителя, оповестени по идентичен начин както Раздел III.1.3., т. 
3.1.1., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.1.1., б. „б“ от Указанията 
за участие в процедурата, Икономическият оператор следва да представи за предложения от 
него проектант по част „Архитектурна“ - арх. Николай Гълъбов, безспорни данни и 
информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобит от експерта професионален опит при разработването на минимум 2 (два) 
технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
сгради и сградни инсталации. 

 
8. За да бъдат коректно и точно спазени от страна на „Радми 90“ ООД всички 

утвърдени от Възложителя минимални изисквания, относими към експертната позиция на  
проектант по част „Конструктивна“, допълнително следва да се представи конкретна 
и ясна информация, доказваща по безспорен начин придобит от предложения експерт 
инж. Филип Стоянов (който е определен да изпълнява дейностите и задачите, 
следващи от визираната експертна позиция) професионален опит като проектант 
именно по част „Конструктивна” и то конкретно при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации, каквото е и недоказаното (към момента) от 
Участника условие за допустимост, обективирано в Раздел III.1.3., т. 3.1.2., б. „б“ от 
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Обявлението за поръчка, разписано идентично и в Раздел III, т. 5.3.1.2., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

 
9.1. По отношение на предложения проектант по част „ВиК“ – инж. Юлия 

Тодорова, Икономическият оператор следва да представи данни и информация, допълващи 
и конкретизиращи вече заявените в първоначално представения от него ЕЕДОП, респ., 
доказващи по безспорен начин пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 
утвърдени с едно и също текстово съдържание в Раздел III.1.3., т. 3.1.4., б. „б“ от 
Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.3.1.4., б. „б“ от Указанията за участие в 
процедурата, за: придобит от експерта професионален опит като проектант по част 
„ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 
9.2. С цел осигуряване на всички необходими предпоставки, на основание на които 

Комисията да приеме наличието на пълно съответствие на Участника с минималното 
изисване, разписано от Възложителя за целите на настоящето възлагане както в Раздел 
III.1.3., т. 3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3.1.5., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, 
Икономическият оператор, трябва в полето на т. 6 в Част IV, Раздел „В“ да представи за 
предложения от него проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Боян 
Младенов безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето не какъв да е, а конкретен 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

 
 
33. „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1382 от 18.07.2019 

г., подадена от Дружеството за обособена позиция №4 на обществената поръчка 
 
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следното: 
 
1. В Част II, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти“ от ЕЕДОП, е направено отбелязване, обективиращо волеизявлението на 
Икономическия оператор да използва капацитета на други субекти (Трети лица, по смисъла 
на чл. 65 от ЗОП), но без да е посочен техния брой и да е направена персонална 
идентификация на тези лица. Не е посочен и ресурса/капацитета на 
третото/третите лице/лица, който Участникът възнамерява да ползва за доказване 
съответствие с утвърдените за целите на настоящата процедура (съответната 
обособена позиция) критерии за подбор. 

Съобразно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, „участниците могат за 
конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние, техническите и професионалните способности“. 

Основавайки се на конкретните хипотези, при които на Участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка е предоставена правна възможност да се позове на 
капацитета на Трети лица, законодателно уредени в цитираната и приложима нормативна 
уредба, отчитайки и обстоятелството, че за целите на настоящето възлагане, Възложителят 
е поставил критерии и изисквания както към икономическото и финансовото състояние, 
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така и към техническите и професионални способности на Икономическите оператори, 
Комисията намира за недопустимо по тълкувателен път да извежда заключение за 
вероятната относимост на капацитета на други субекти, които Дружеството е само 
индикирало, че ще ползва. 

Едновременно, съобразно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, „когато участникът 
е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 
критериите за подбор ....., за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който 
съдържа информация по ал. 1“ (за липса на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор, за доказването на които Участникът се позовава на техния 
капацитет). 

Така цитираната разпоредба е транспонирана от Възложителя и публично 
оповестена с изискването, съдържащо се в текста на последния абзац на т. 1.3. в Раздел III 
от Указанията за участие, съобразно което „Всяко Трето лице, на чийто капацитет се 
позовава Участника, представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната 
информация: …….“.  

 

С цел пълнота и обективност на отразяваните от нея факти, следва да се посочи, че 
като елемент от представените от „Капитол груп“ ЕООД документи по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП, формиращи част от офертата му, не е/не са приложени индивидуални единни 
декларации (ЕЕДОП) от друго/други лице/лица, декларирало/ли, че предоставя/т 
капацитет/ресурс за ползване от този именно Участник. 

 

Предвид горепосочените факти, установени от нея, посредством съпоставка както на 
данните и информацията, отразени в ЕЕДОП, представен от Участника, така и на тези в 
други части от офертата, Комисията счита, че липсата на ясно индивидуализиране в 
полето на Част II, Раздел „В“ (или в друг относим документ) на конкретните лица и техния 
брой, респ. съответните критерии за подбор, които Икономическият оператор предвижда да 
докаже посредством капацитета на това лице/тези лица, както и абстрактния и безличен 
отговор „да“ в обсъжданото поле на ЕЕДОП, по същество представлява неизпълнение от 
страна на Икономическия оператор на указанията, съдържащи се в самия ЕЕДОП и 
обективирани в последния текст на Раздел „В“ от тази част на документа. Съобразно 
въпросните указания „Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана в 
раздели А и Б от настоящата част (Част II) и в Част III….. Посочете информацията 
съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение 
към специфичния капацитет, който Икономическият оператор ще използва“. 

 
2. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за 
подбор, разписано в Раздел III.1.1. от Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация 
(вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен 
регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за изпълнение на 
строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №4), Участникът, в първото поле на 
Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на Централния професионален 
регистър на строителя, декларирайки, че притежава Удостоверение с уникален 
идентификационен номер - I-TV 014269. 

Не е направена, обаче ясна индивидуализация на предметния обхват (групата и 
категорията строежи, за изпълнението на които е регистрирано Дружеството) на 
удостоверителния документ, нито пък е посочен срока му на валидност, съобразно 
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контролния талон, неразделна част от Удостоверението, издаден на основание чл. 23, 
ал. 1 от ПРВВЦПРС. 

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка 
на данните и информацията, публично оповестени в ЦПРС, поддържан от Камарата на 
строителите в Р. България, в резултат от която установи следното:  

Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1289 от 26.09.2019 г., „Капитол 
груп“ ЕООД е вписано в ЦПРС за изпълнение на обекти от първа група, строежи от 
високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - 
строежи от първа до пета категория, само че за удостоверяване верността на това 
обстоятелство, на строителя е издадено Удостоверение с № I - TV020938. 

 
3. В последното поле от Раздел „Б“ в Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, 

Участникът е декларирал, следното, цитирано дословно: „600 000 лв. Застрахователна 
полица № …….*, валидна до 06.08.2019 г., издадена от ЗК „Лев инс“АД. 

Недвусмислено видно от цитираната декларация на Участника е обстоятелството, че 
същата не дава каквато и да е ясна и съответстваща на изискванията на Възложителя 
информация, досежно качеството, в което Икономическият оператор е застраховал 
своята професионална отговорност – като „проектант“ и/или като „строител“. 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от Участника 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на т. 4.2. 
от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея за пореден път е налице обективна 
невъзможност да приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП. 

Нещо повече, стриктният прочит на условията за участие в процедурата, одобрени от 
Възложителя и разписани в Указанията за участие, сочи на несъобразяване от страна на 
„Капитол груп“ ЕООД още и на изискването, ясно разписано като т. (3) в текста на 
пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо т. 4.2. в Раздел III на същия този 
документ, съобразно което: „При подаването на офертата си, Участникът декларира 
съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово 
състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле второ 
(когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП) ................ Във визираното поле следва да се 
предоставят данни и информация относно: ………….; (3) професионалната дейност, 
която е предмет на застраховката ……….. 

 

Видно на следващо място от декларирания срок на действие на застраховката, 
покриваща отговорността на Участника (до 06.08.2019 г.), същата е била валидна към 
датата на подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на 
настоящия протокол, посоченият документ не създава валидно застрахователно 
правоотношение. 

С цел коректност в отразяването на констатираните от нея факти и обстоятелства, 
Комисията намира за необходимо да посочи, че като част от документите в офертата си, 
Икономическият оператор е приложил и декларация, в която е обективирано волеизявление 
на Управителя на Дружеството, според което застраховката на „Капитол груп“ ЕООД ще 
бъде подновена „със срок на валидност за целия период на изпълнение на договора“. 

Така поетият от Икономическия оператор ангажимент, отразен в посочената 
декларация, на този етап от процедурата, Комисията счита, че следва да бъде доказано че е 
изпълнен. 
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4. В представения в Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, съдържащ посочване на изпълнени от „Капитол груп“ ЕООД строителни дейности с 
предмет, твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане по обособена позиция №4 
от обхвата на настоящата обществена поръчка, е направено позоваване на 6 (шест) 
конкретно индивидуализирани обекта. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него строежи, в нагледен вид, Участникът 
е посочил: наименованието на обекта на строителство; Възложителя по съответния договор; 
изпълнените от Дружеството строително-монтажни работи и съответстващата им стойност, 
както и периода на конкретното изпълнение. Индивидуализирани са и конкретните 
Констативни актове, обр. 15, с които отделните строежи са предадени като годни за 
ползване, както и издаденото за всеки един от тях Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация/Разрешение за ползване. 

Строителните дейности, изброени като изпълнени от него за всеки конкретен обект, 
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане, 
съобразно изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, разписана в пояснение към 
поставеното минимално изискване, доказването на което се цели и която дефиниция е 
следната:  „Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: 
изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на 
хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на 
сградни инсталации“. 

 
При направен преглед по същество на представените в обсъжданото поле на ЕЕДОП 

данни и информация, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания, поставени от 
Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за 
поръчка, съответно разписани и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата, 
намира за установено следното: 

 

4.1. Независимо от твърдяната от Икономическия оператор „сходност“ на 
изпълнените от него строителни интервенции, с дейностите, определени от 
Възложителя именно като „сходни“ с тези, предмет на настоящето възлагане, 
Комисията констатира, че посочените като извършени от „Капитол груп“ ЕООД 
строително-монтажни/строително-ремонтни работи, по нито един от 
поставените под №1, №2, №4 и №6 обекти, на които Дружеството се позовава за 
доказване на наличието спрямо него на изискуемите технически и професионални 
способности, не покриват в тяхната съвкупност изискуемата от Възложителя 
„кумулативна“ даденост от конкретно определени строителни дейности, детайлно 
изброени по-горе. 

 
С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 

обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски по 
отделните договори, установени при извършения от нея анализ на данните, декларирани от 
самия Участник и които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на 
доказаност от страна на Икономическия оператор на съответствие с това от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, а именно: 

(1) в обхвата на първото, декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №4 строителство, не се включват дейности по: монтаж 
на топлоизолация на покриви; 
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(2) от направеното от Участника изброяване на дейностите, изпълнени от него при 
строително-монтажните работи, включени в обхвата на втория договор, имащ за предмет 
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - 2 в гр. Павликени“, се 
установява изпълнение на почти всички от изискуемите в тяхната кумулативна 
даденост дейности. Липсва обаче дейност по монтаж на топлоизолация на покриви; 

(3) в обхвата на изпълнените от Икономическия оператор строителни интервенции 
на четвъртия, посочен като изпълнен от него обект, отново не се включва изпълнението 
на дейности по: монтаж на топлоизолация на покрив; 

(4) като дейности, изпълнени в обхвата на последния, шести договор, имащ за 
предмет „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията ни Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищна сгради на територията на гр. Ботевград по обособена позиция №6: 
„Многофамилна жилищна сграда е административен адрес гр. Ботевград, ж.к. „Саранск“, 
бл.6, вх. А, Б“, Участникът е посочил следното: „На обекта се изпълниха строително-
монтажни работи по части, както следва: ЕСМ 1 – Топлинно изолиране на външни стени; 
ЕСМ 2 - Подмяна на амортизирана дограма; ЕСМ 3 – Топлинно изолиране на покрива; 
ЕСМ 4 – Топлинно изолиране на пода; ЕСМ 5- Енергийно ефективно осветление на 
стълбищните клетки“. 

Липсва, обаче изпълнение на една от кумулативно изискуемите от 
Възложителя дейности, а именно: полагане на хидроизолация, с оглед което, 
Комисията е в невъзможност да приеме и този от обсъжданите обекти като 
„сходен“ с предмета на обособена позиция №4, за която е подадена офертата на 
Участника. 

 
4.2. На следващо място, изпълняваните от Дружеството строителни дейности на 

третия от обектите, описани в обсъжданото поле на ЕЕДОП, Комисията счита, че не 
могат да бъдат определени като „сходни“ с предмета на обособена позиция №4, 
съобразно цитираната по-горе дефиниция за сходност, разписана от Възложителя, по 
причина на това че въпросното, декларирано като изпълнено от „Капитол груп” ЕООД 
„сходно“ с предмета на възлагане строителство касае извършването на строително-
монтажни работи по изграждане на Център за социална рехабилитация и 
интеграция (ЦСРИ) в гр. Павликени. 

Видно от посочения вид на строежа, на който са изпълнявани изброените 
строителни интервенции, Комисията намира, че така индивидуализирания обект на 
строителство – център за социална рехабилитация и интеграция (респ. и 
дейностите, изпълнени на него) не попада в предметния обхват, определен от 
Възложителя като „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №4, която 
„сходност“ е ясно и еднозначно дефинирана в цитираното по-горе пояснение към 
минималното изискване, поставено по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 2 
от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие и 
както вече бе посочено от Комисията, се изразява в следното: „изпълнение на 
СМР/СРР - изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) 
монтаж на топлоизолация на покрив; (3) полагане на хидроизолация; (4) подмяна на 
съществуваща дограма; (5) подмяна или монтаж на сградни инсталации. 

С цел яснота и правилно разбиране от страна на Участника изразеното от 
Комисията неприемане на изпълнения от него обект, който по вид е център за 
социална рехабилитация и интеграция за „сходен“ с предмета на възлагане по 
обособена позиция №4, за изпълнението на която е подадена офертата му, следва да се 
посочи, че съобразно легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР 
на ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои 
от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната 
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застроена площ“, докато обсъдения, сочен за изпълнен от Дружеството обект, е 
такъв, попадащ в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки 
обект на социалната инфраструктура – сграда, публична собственост, формираща 
система за обслужване на населението в социалните дейности. 

 
Липсата на безспорна доказаност от страна на Икономическия оператор, че 

пет от шестте, сочени за изпълнени от него обекта отговарят в максимална степен 
на изискванията на Възложителя, предпоставя и заключението на настоящия 
помощен орган, че спрямо „Капитол груп“ ЕООД не е налице съответствие с едно от 
минималните изисквания за технически и професионални способности, оповестено с 
горецитираните части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за  поръчка и Раздел III, т. 5.2. от 
Указанията за участие), а именно: през предходните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности за: 
изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, включващи кумулативно 
следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации. 

 

5. В полето на част IV, Раздел „В“, наименовано „за поръчки за услуги: извършени 
услуги от конкретния вид“ на обсъждания негов ЕЕДОП, Участникът не е декларирал 
изпълнени от него през предходните три години, считано от датата на подаване на офертата 
услуги по изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново 
строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

Такива услуги са декларирани в представения ЕЕДОП от соченото за 
Подизпълнител Дружество – „Сиар“ ЕООД. 

В хипотеза, че ще се ползва от така придобития от Подизпълнителя професионален 
опит, Участникът е следвало да впише в разглежданото поле на своя ЕЕДОП изпълнените 
от „Сиар“ ЕООД услуги, отбелязвайки, че този капацитет е на ползвания от него 
Подизпълнител, който му го предоставя за целите на настоящето възлагане. 

 
6. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания негов ЕЕДОП, 

Участникът не е декларирал разполагаемост с изискуемия, съобразно изискванията, 
поставени за целите на настоящето възлагане в Раздел III.1.3., т. 3.1. от Обявлението за 
поръчка и в раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие, екип за изготвяне на работния 
проект и за упражняване на авторския надзор. 

Такъв екип е описан в представения ЕЕДОП от Дружеството, декларирало съгласие 
да бъде  Подизпълнител на Участника – „Сиар“ ЕООД. 

Аналогично на посоченото и в предходната точка, в хипотеза, че възнамерява да се 
ползва от притежавания от Подизпълнителя ресурс – проектанти по отделните части на 
подлежащия на изготвяне работен проект, Участникът е следвало да впише в 
разглежданото поле на своя ЕЕДОП релевантни данни и информация за професионалната 
компетентност на тези експерти, с които разполага „Сиар“ ЕООД, отбелязвайки, че този 
ресурс е на ползвания от него Подизпълнител, който му го предоставя за целите на 
настоящето възлагане. 

 
7. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е отбелязал, че разполага 
със Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015, като е индивидуализирал същия, посредством конкретния му уникален номер, 
период на валидност и организацията, издател на въпросния документ. 
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Прави впечатление, обаче, че по отношение на така визирания документ, на 
който основава съответствието си с едно от минималните изисквания за технически 
и професионални способности, Икономическият оператор не е посочил конкретния 
предметен обхват на притежаван от него Сертификат, който пропуск препятства 
възможността на Комисията да направи обективен, достоверен и обоснован извод за 
съответствието на Дружеството с утвърденото за целите на настоящето възлагане 
минимално изискване, въведено като критерий за подбор както в Раздел VI.3., т. 4. от 
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в 
процедурата. 

 

8. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на 
деклариране от страна на Участника разполагаемостта му със Сертификат за внедрена 
система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015, издаден от 
независимо лице съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, която разполагаемост по същество следва да 
докаже съответствие на Икономическия оператор с друго от минималните изисквания за 
технически и професионални способности, одобрено от Възложителя в текста на т. 
5, в Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като критерий за 
подбор и в Раздел III, т. 5.5. от Указанията за участие в процедурата. 

Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото, 
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с уникалния му номер и 
издател документ, пропускайки, обаче да посочи предметния му обхват. 

 
********************************************************************* 
 

II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 
редовността на ЕЕДОП, представен от Дружеството, декларирало съгласие да бъде 
Подизпълнител Участника - „СИАР“ ЕООД, Комисията констатира следното: 

 
1. Приложеният като част от офертата Единен европейски документ за обществени 

поръчки на Подизпълнителя, е представен в електронен вид, в нередактируем PDF формат, 
без, обаче същият да е 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, който пропуск по 
съществото си представлява неспазване на императивното изискване на чл. 67, ал. 4 
от ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 

Освен посоченото, видна, според Комисията е и липсата на запознатост на 
Икономическия оператор с подробните и ясни указания на Възложителя, разписани по 
начин за максимално улеснение на заинтересованите от участие в процедурата лица 
при подготовката на офертите им, които обяснения са обективирани на повече от 
две страници в Раздел IV, т. 2.2.1., А) от Указанията за участие в процедурата и в 
които ясно е пресъздадено следното законово положение: „съгласно чл. 67, ал. 4 от 
ЗОП, Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително 
в електронен вид, по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.  

ЕЕДОП се представя в електронен вид, във формат PDF, подписан с електронен 
подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 
услуги, записан на подходящ оптичен носител и приложен към документите по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП, част от офертата за участие в процедурата“. 

Нещо повече, в частта от обсъждания раздел на Указанията, наименована 
„Представяне на ЕЕДОП“ (стр. 54), още по-недвусмислено е указано, че: „при 
представянето, попълненият формуляр се подписва с електронен подпис във версия в 
PDF формат, т.е. независимо от начина на попълване на ЕЕДОП, същият се 
представя към пакета документи за участие по съответната обособена позиция във 
формат PDF, подписан с електронен подпис и записан на подходящ оптичен носител. 
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Форматът, в който се предоставя документа не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание“. 

 
2. В последното поле от Раздел „Б“ в Част IV на обсъждания негов ЕЕДОП, 

Подизпълнителят е декларирал, следното, цитирано дословно: „100 000 лв. 
Застрахователна полица № …….*, валидна до 18.09.2019 г., издадена от „ДЗИ – Общо 
застраховане“ ЕАД. 

Недвусмислено видно от цитираната декларация на Икономическия оператор е 
обстоятелството, че същата не дава каквато и да е ясна и съответстваща на 
изискванията на Възложителя информация, досежно качеството, в което 
Икономическият оператор е застраховал своята професионална отговорност – като 
„проектант“ и/или като „строител“. 

Така установената неясна и непълна информация в разглеждания ЕЕДОП, 
обосновава мнението на Комисията, че при липса на доказано от „Сиар“ ЕООД 
съответствие с минималното изискване, одобрено за целите на настоящата процедура в 
Раздел III.1.2., т. 2. от Обявлението за поръчка, еднозначно обективирано и в текста на т. 4.2. 
от Раздел III на Указанията за участие, спрямо нея отново (както и при Участника) е налице 
обективна невъзможност да приеме за коректно попълнен разглеждания ЕЕДОП. 

Нещо повече, стриктния прочит на условията за участие в процедурата, одобрени от 
Възложителя и разписани в Указанията за участие, сочи на несъобразяване от страна на 
Подизпълнителя още и на изискването, ясно разписано като т. (3) в текста на пояснението, 
наименовано „Доказване“ и следващо т. 4.2. в Раздел III на същия този документ, съобразно 
което: „При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това от 
минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, само посредством 
попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б 
„Икономическо и финансово състояние“, поле второ (когато подава ЕЕДОП, използвайки 
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП) ................ Във 
визираното поле следва да се предоставят данни и информация относно: ………….; (3) 
професионалната дейност, която е предмет на застраховката ……….. 

 

Видно на следващо място от декларирания срок на действие на застраховката, 
покриваща отговорността на Подизпълнителя (до 18.09.2019 г.), същата е била валидна към 
датата на подаване на офертата, но към датата на приключване изготвянето на 
настоящия протокол, посоченият документ не създава валидно застрахователно 
правоотношение. 

 
3. В релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от него ЕЕДОП, 

Подизпълнителят е вписал данни и информация, касаещи професионалната компетентност 
на лицата, предлагани от него (като предоставян на Участника ресурс) за експерти от 
квалифицирания проектантски екип, определен за изпълнение на дейностите по работно 
проектиране и осъществяване на авторски надзор. 

При извършения от нея подробен анализ, с вникване в детайли в предоставената 
информация, Комисията констатира, че по отношение на лицата, определени за: 

- проектант по част „Архитектурна“ – арх. Маруся Бобева - Влахова; 

- проектант по част „Конструктивна“ – инж. Боян Дерибеев; 

- проектант по част „Електро“ – инж. Кръстина Чолакова - Димитрова; 

- проектант по част „ВиК“ – инж. Юлия Тодорова и 

- проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Боян Младенов, 

в разглежданото поле на представения от Подизпълнителя ЕЕДОП, не са 
вписани относими и достатъчни данни, от които да се обоснове заключение, че всяко 
от лицата съответства на поставеното за целите на възлагането минимално 
изискване за придобит специфичен професионален опит при осъществяването на 
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съответните, съобразно конкретната експертна позиция, за която са предложени 
отделните експерти дейности по разработване на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации, условията за които са утвърдени от Възложителя, публично 
оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. 
„б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 3.1.5., б. „б“) и Указанията за участие (Раздел III, т. 5.3.1.1., б. 
„б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“), не са 
оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и задължителни за спазване. 

 
С цел обективност, пълнота и обоснованост на формираните от нея крайни изводи, 

Комисията намира за необходимо да изложи конкретните си и аргументирани мотиви, 
предпоставили заключенията ѝ за несъответствие на всеки отделен от обсъжданите 
експерти от проектантския екип, предложен от „Сиар“ ЕООД, а именно: 

При направеното от Икономическия оператор представяне на изискуемия 
специфичен опит на всяко от персонифицираните по-горе лица, в посоченото поле на 
ЕЕДОП е вписана информация за притежавания от всеки проектант специфичен опит в 
проектирането, като в допълнение са изброени по няколко инвестиционни проекта, за които 
се сочи, че при изготвянето им, съответният експерт е участвал, съобразно притежаваната 
от него експертиза. 

 

При направен от страна на настоящия помощен орган експертен анализ на 
данните и информацията, декларативно представени от Икономическия оператор и 
касаещи претендирания специфичен професионален опит на всеки един от 
посочените по-горе експерти, беше установена липса на каквато и да е индиция 
досежно фазата (техническа или работна) на посочените инвестиционни проекти, 
при изготвянето на различни части от които за участвали обсъжданите експерти. 

 
4. По отношение на нито един от деветте проектанти, определени за експерти 

в квалифицирания екип, предоставян на Участника като ресурс на деклариралия, че ще 
изпълнява дейностите по проектиране и авторски надзор Подизпълнител, в относимото 
поле на Част IV, раздел „В“ от обсъждания ЕЕДОП не е вписана релевантна информация, 
досежно това дали притежават валидна поименна застраховка „Професионална 
отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, каквото изискване е поставено от 
Възложителя по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.2., т. 2, 
изречение второ от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., 
изречение второ от Указанията за участие в процедурата. 

Съобразно визираното минимално изискване, „в  случай, че в офертата си 
Участник е посочил екип от физически и/или юридически лица, които ще изпълняват 
проектирането, то всеки един от предложените проектанти трябва да има валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ“.  

Следва да се отбележи, че в полето на Част IV, Раздел „Б“ на разглеждания ЕЕДОП 
също не е вписана информация, от която настоящия помощен орган би могъл да формира 
извод за съответствието както на Подизпълнителя, така и на самия Участник с обсъждания 
критерий за подбор. 

Липсва на следващо място и информация дали проектантите не са включени в 
самата застраховка на „Сиар“ ЕООД, в хипотеза, че същата му е издадена в посоченото 
качество на „проектант“. 

 
********************************************************************* 
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I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С цел коректно, точно и стриктно съблюдаване на указанията за попълване на 

ЕЕДОП, съдържащи се в отделни текстове от съдържанието му, както и за да е налице 
основание Комисията да може да приеме безусловно и без необходимост от тълкуване 
съответствието на Участника и евентуално ползван/ни от него капацитет/ресурси на Трети 
лица с изискванията на Възложителя, Икономическият оператор трябва да представи 
нов ЕДОП, като ясно и недвусмислено индивидуализира конкретните субекти, 
вписвайки техните имена/фирмени наименования и критериите за подбор, 
съответствието с които доказва, ползвайки именно техните ресурси (на тези Трети 
лица). В хипотеза, че попълваната форма на ЕЕДОП не позволява вписване на 
визираните данни, следва да се представи друг документ (с вид и форма, по преценка на 
Участника), в който да е обективирана посочената информация. 

Едновременно и в изпълнение на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, от всяко Трето лице 
трябва да се представи отделен ЕЕДОП. 

В хипотеза, че няма да се ползват ресурси (капацитет) на Трети лица, във 
въпросното поле от ЕЕДОП трябва да се отбележи отрицателен отговор („не“). 

 
2. За да е доказано по недвусмислен начин съответствието на Участника с 

минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и разписано по 
идентичен начин както в Раздел III.1.1 от Обявлението за  поръчка, така и в Раздел III, т. 3 
от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на 
представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна 
индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо 
вписването му в ЦПРС, а именно: № I-TV020938, включително като посочи 
предметния му обхват (групата и категорията строежи, които има правоспособност 
да изпълнява Дружеството), както и срока му на валидност, съобразно контролния 
талон, издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като неразделна част от 
Удостоверението.  

 
3. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва 
на Участника да представи доказателство/а, от което/които да е видно, че притежава 
валидна задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, едновременно с което впише в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“ на 
представяния нов негов ЕЕДОП всички релевантни данни, доказващи съответствието му с 
минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III.1.2. „Изисквано минимално 
ниво“, т. 2 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 4.2. от 
Указанията за участие в процедурата.  

За целта, във визираното поле следва да се предоставят данни и информация 
относно: (1) вид, номер и дата на издаване на застрахователната полица/еквивалентен 
документ; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на 
застраховката; (4) срока на валидност на застраховката; (5) общ лимит на 
отговорност и валута; (6) застрахователната институция, издала документа.  

Посредством въпросните данни, информация и доказателствени документи следва да 
се доказва съответствие на Дружеството с визираното минимално изискване, одобрено от 
Възложителя, според което: „Всеки Участник, подаващ оферта в настоящата 
процедурата, независимо за коя от обособените позиции участва, трябва да е 
застрахован с валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност“ по смисъла на 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, клаузи „проектант“ и „строител“. 
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4. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че строителните дейности, посочени под №3 от списъка, съдържащ се в Част IV, 
Раздел „В“, поле първо от представения ЕЕДОП, изпълнени от „Капитол груп“ ЕООД на 
обект „Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) чрез 
реконструкция на съществуващ сграден фонд в УПИ VIII- 2421, кв. 122, гр. Павликени“, са 
с предмет на възлагане, който не може да бъде определен като „сходен“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №4, в хипотеза, че 
Участникът не споделя и не е съгласен с този извод на Комисията, съответно, 
поддържа и твърди действително наличие на видово съответствие на въпросния обект 
с предмета на възлаганото с настоящата процедура строителство, по отношение така 
посочения договор, допълнително следва да представи безспорни доказателства, 
издадени от трети лица, удостоверяващи по безусловен начин, че изпълнените от него 
строителни интервенции обхващат именно: изграждане/ново строителство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищна сграда и 
включват кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и 
покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации 

 

*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 
СМР/СРР не са на жилищна сграда, Участникът трябва да посочи друг/и обект/и, 
който/които попада/т в изискуемия обхват на цитираната дефиниция за „сходност“ 
в пълния обем на включените в нея изисквания, разписани в цитираните части от 
Обявлението и Указанията за участие. 

 
4.2. На следващо място, предвид факта, че посочените от него обекти, поставени 

под №1, №2, №4 и №6, не попадат в пълния обем на дефиницията за „идентични“ или 
„сходни“ с предмета на настоящето възлагане, същите, дори и да не бъдат заличени от 
списъка в представяния от Дружеството нов ЕЕДОП, няма да бъдат приемани за 
относими и релевантни от страна на Комисията. Едновременно с посоченото, в 
хипотеза, че Участникът не споделя и не е съгласен с този извод на Комисията, 
съответно, поддържа и твърди действително наличие на пълно съответствие на 
въпросните строителни интервенции с предмета на възлаганото с обособена позиция №4 
строителство, по отношение на всеки един от тези договори (№1, №2, №4 и №6) 
допълнително също следва да представи безспорни доказателства (издадени от трети 
лица, различни от самия Участник), удостоверяващи по безусловен начин, че всеки 
един от обектите, в който са изпълнени строителните дейности включва всички 
кумулативно изискуеми дейности, детайлно изброени по-горе, каквито именно са 
изискванията, поставени от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за  
поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие. 

 

Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му в т. 4.1. и т. 4.2. по-горе, 
с новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, 
следва по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че „Капитол груп“ ЕООД е 
изпълнило през референтния за настоящата процедура период поне 2 (две) 
строителни дейности, които следва да са за изпълнение на една или повече от 
следните СМР/СРР: изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на точно определен вид обекти -  жилищни 
сгради, включващи (всеки съответен от обектите) кумулативно следните дейности:  
(1) монтаж на топлоизолация на стени; (2) монтаж на топлоизолация на покрив; (3) 
полагане на хидроизолация; (4) подмяна на съществуваща дограма; (5) подмяна или 
монтаж на сградни инсталации. 
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5. Отчитайки обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се съдържа 
цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за подбор, независимо 
от това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и Решение 
№601/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания му нов 
ЕЕДОП, „Капитол груп“ ЕООД трябва ясно и без възможност за тълкуване да декларира 
дали за доказване съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел 
III, т. 5.1. от Указанията за участие, а именно: през предходните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил минимум 2 (две) услуги по 
изготвяне на технически и/или работни проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, ще се ползва от придобития проектантски 
опит от „Сиар“ ЕООД, едновременно с което впише в релевантното поле на Част IV, 
Раздел „В“ на своята декларация, цялата относима информация, касаеща 
изпълнението на въпросните услуги. 

 
6. Имайки предвид обстоятелството, че в ЕЕДОП на Участника трябва да се 

съдържа цялата изискуема информация относно съответствието с критериите за подбор, 
независимо от това дали ще ползва Подизпълнители или Трети лица (в който смисъл и 
Решение №601/2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-3019/2018 г.), представяйки изискания 
му нов ЕЕДОП, „Капитол груп“ ЕООД трябва ясно и без възможност за тълкуване да 
декларира дали за доказване съответствие с минималното изискване, поставено от 
Възложителя както в Раздел III.1.3., т. 3.1. от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.3.1. от Указанията за участие, а именно: за целия срок на изпълнение 
на договора да разполага с проектантски екип с определена професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, които да бъдат пряко 
ангажирани с изпълнението на дейностите по изготвяне на работния проект и 
осъществяване на авторски надзор, ще се ползва от ресурса на проектантите, 
посочени от Подизпълнителя „Сиар“ ЕООД, едновременно с което впише в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ на своята декларация, цялата относима 
информация, касаеща професионалната компетентност на всички лица от 
проектантския екип. 

 
7. С цел доказване съответствие с минималното изискване за технически и 

професионални способности, въздигнато като критерий за подбор и одобрено от 
Възложителя в Раздел VI.3., т. 4 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в 
Раздел III, т. 5.4. от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор 
трябва да попълни в първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ на новопредставяния негов 
ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към притежавания от него 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015, в което число и предметния му обхват. 

Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и имайки преди всичко за цел законосъобразно 
провеждане на процедурата, указва на Икономическия оператор да представи в срока по 
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на 
притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
по стандарт ISO 9001:2015. 

 
8. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид идентичността на 

констатацията на Комисията, досежно направената от „Капитол груп“ ЕООД непълна 
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на 
околната среда по стандарт ISO 14001:2015 (т. 8 от констативната част на настоящия 
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Протокол), представяйки изискания му нов ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва 
да попълни в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“, всички данни, относими и релевантни към така 
притежавания от него Сертификат, в което число и предметния обхват на 
обсъждания документ. 

 
Едновременно, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата и 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП указва на Икономическия оператор да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от него 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 
14001:2015. 

 
************************************************************************ 
 

II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 10, изр. първо, във 
връзка с ал. 9 от ППЗОП и чл. 66, ал. 2 от ЗОП, Комисията указва на посочения от 
Участника подизпълнител „СИАР“ ЕООД документите, данните и информацията, 
които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. На основание и с цел точно и стриктно изпълнение на императивната разпоредба 

на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Подизпълнителят трябва да представи нов ЕЕДОП цифрово 
подписан (с квалифициран електронен подпис) 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, който следва 
да е приложен като основна част от изисканите от Участника допълнителни 
документи в електронен вид, в нередактируем формат. 

 
2. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, указва 
на „Сиар“ 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, едновременно с което впише в относимото поле на Част IV, Раздел „Б“ 
на представяния нов негов ЕЕДОП всички релевантни данни, доказващи съответствието му 
с минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III.1.2. „Изисквано 
минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 
4.2. от Указанията за участие в процедурата.  

За целта, във визираното поле следва да се предоставят данни и информация 
относно: (1) вид, номер и дата на издаване на застрахователната полица/еквивалентен 
документ; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на 
застраховката; (4) срока на валидност на застраховката; (5) общ лимит на 
отговорност и валута; (6) застрахователната институция, издала документа.  

 
3. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени 

в Раздел III.1.3., т. 3.1.1., б. „б“; т. 3.1.2., б. „б“, т. 3.1.3., б. „б“, т. 3.1.4., б. „б“ и т. 
3.1.5., б. „б“ от Обявлението за поръчка, отразени със същото съдържание и в Раздел III, 
т. 5.3.1.1., б. „б“, т. 5.3.1.2., б. „б“, т. 5.3.1.3., б. „б“, т. 5.3.1.4., б. „б“ и т. 5.3.1.5., б. „б“ 
от Указанията за участие в процедурата, „Сиар“ ЕООД следва да представи за всеки 
един от предложените от него (като предоставян на Участника ресурс) експерти от 
проектантския екип, определен за изпълнение на работното проектиране и 
осъществяването на авторския надзор по обособена позиция №4, безспорни данни и 
информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобит от всяко отделно лице специфичен опит при осъществяването на 
съответните дейности, съобразно конкретната експертна позиция, за която е 
предложен, а именно: 
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(1) проектант по част „Архитектурна“ – арх. Маруся Бобева - Влахова - 
професионален опит при разработването на минимум 2 (два) технически или работни 
проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство 
и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни 
инсталации; 

(2) проектант по част „Конструктивна“ – инж. Боян Дерибеев - професионален 
опит като проектант по част „Конструктивна” при разработването на минимум 2 
(два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, основен 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради и сградни инсталации; 

(3) проектант по част „Електро“ – инж. Кръстина Чолакова - Димитрова - 
професионален опит като проектант по част „Електро” при разработването на 
минимум 2 (два) технически или работни проекта за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации. 

(4) проектант по част „ВиК“ – инж. Юлия Тодорова - професионален опит като 
проектант по част „ВиК” при разработването на минимум 2 (два) технически или 
работни проекта за изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и 
сградни инсталации и 

(5) проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Боян Младенов - 
професионален опит като проектант по част „Енергийна ефективност” при 
разработването на минимум 2 (два) технически или работни проекта за 
изграждане/ново строителство, основен ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и сградни инсталации. 

 

За целта, при представянето на данните и информацията, касаещи 
изготвените от всеки отделен експерт проекти за изграждане/ново строителство, 
основен ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради и сградни инсталации, следва ясно и недвусмислено да се посочи и 
фазата, в която е изработен, предаден и приет всеки отделен проект - техническа или 
работна. 

 
4. С цел доказване, че от страна на „Сиар“ ЕООД (респ. и от самия Участник) е 

изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за икономическо 
и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от Раздел III.1.2. от 
Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ от Указанията за 
участие в процедурата, представяйки в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изискания му нов 
ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да представи данни и информация за 
притежавана от всяко едно от лицата, включени в предложения от него 
проектантски екип валидна поименна застраховка „Професионална отговорност“ по 
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
евентуално притежавана от самото Дружество застраховка, в качеството му на 
„проектант“, това обстоятелство следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в 
релевантното поле на Част IV, Раздел „Б“ на новопредставяния за Подизпълнителя 
ЕЕДОП. 

 
Независимо от това, коя от двете, обсъдени по-горе хипотези е налице, 

ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП, целейки законосъобразно провеждане на процедурата, Комисията указва на „Сиар“ 
ЕООД да представи заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни полица/и, от 
която/които да е несъмнено видно, че предложените от него проектанти отговарят 
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на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално изискване, 
многократно цитирано по-горе. 

 

 
 
34. „ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1383 от 18.07.2019 г., 

подадена за обособена позиция №7 на настоящата обществена поръчка 

 
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на 

ЕЕДОП, представен от „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД – Партньор в Обединението, 
Комисията констатира следното: 

 

Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен орган 
по отношение на данните и информацията, обективирани в представения в офертата на 
Обединението Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на този от 
Партньорите в състава му, едновременно и на основание констатациите на Комисията, 
досежно съответствието на информацията във визирания документ с разписаните и 
утвърдени от Възложителя изисквания, относими към изпълнението на одобрените условия 
към личното състояние и на минималните изисквания като критерии за подбор, 
констатира, че в представения от „Булстрой груп“ ЕООД 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. 

 
*********************************************************************** 
 
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

„БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира 
следното: 

 
Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен орган 

по отношение на данните и информацията, обективирани в представения в офертата на 
Обединението Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и на втория 
от Партньорите в състава му, едновременно и на основание констатациите на Комисията, 
досежно съответствието на информацията във визирания документ с разписаните и 
утвърдени от Възложителя изисквания, относими към изпълнението на одобрените условия 
към личното състояние и на минималните изисквания като критерии за подбор, 
констатира, че в представения от „Булстрой холд“ ЕООД 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. 

 
*********************************************************************** 
 
III. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

„ПРОФИ АРХ“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира следното: 
 
1. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на представения от него ЕЕДОП, 

Икономическият оператор е посочил, че за изпълнение на проектирането, разполага „с 
проектантски екип, определен за изпълнение на поръчката“, едновременно с което, за 
всеки един от проектантите, включени в състава на този екип, прецизно и с необходимата 
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детайлност, е вписал изискуемите данни и информация, относно: притежавано от тях 
образование, придобитата професионална квалификация, допълнителна професионална 
квалификация (притежавана от всяко от лицата пълна проектантска правоспособност и 
съответния номер на вписването им в КАБ/КИИП), правоотношение с „Профи арх“ ЕООД, 
общ и специфичен професионален опит (в приложимите случаи). 

Вписана е и информация, според която, всички тези лица, в качеството им на 
проектанти притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Прави впечатление обаче, че декларираните данни досежно въпросните застраховки, 
относими към отделните проектанти, са представени посредством следния запис, имащ 
напълно идентично съдържание при представяне професионалната компетентност на 
всички лица, а именно: „Застрахователна полица: №19/600/1317/0000837905; 
професионална дейност – проектант; застрахователно покритие - клауза А - за всички 
обекти по чл. 171 от ЗУТ. Срок на валидност: 16.07.2019 г. - 15.07.2020 г. 
Застрахователната сума по застрахователна полица за риска „професионална 
отговорност“ възлиза на 100 000 лв. издадена от „Застрахователно дружество Армеец“ 
АД“. 

Прави на следващо място впечатление и факта, че в релевантното поле на Част IV, 
Раздел „Б“ на ЕЕДОП, този от Партньорите в Обединението, е посочил, че притежава 
абсолютно същата застрахователна полица, както и всеки един от проектантите 
от екипа му (индивидуализирана е със същите данни – уникален номер, застрахована 
професионална дейност, период на валидност, застрахователно покритие и 
застраховател, цитирани по-горе като относими към отделните проектанти). 

Анализирайки всички гореустановени факти в тяхната съвкупност, Комисията счита, 
че идентичността на информацията не е невъзможна и изключена, но само и единствено в 
хипотеза, че всеки един от посочените проектанти е включен в застраховката на 
„Профи арх“ЕООД, каквато информация в обсъждания ЕЕДОП не е отразена. 

 

Липсата на яснота и възможността за тълкуване на декларираните от този 
от Партньорите данни и информация, предпоставя и невъзможнастта за обективна 
преценка от страна на Комисията дали от негова страна, респ. и от страна на самия 
Участник е изпълнено изискването, одобрено от Възложителя в Раздел III.1.2., т. 2, 
изречение второ от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, 
т. 4.2., изр. второ от Указанията за участие в процедурата. 

 
*********************************************************************** 
 
IV. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника – „ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД, Комисията констатира следните непълноти, 
пропуски и несъответствия: 

 
1. В дванадесетото поле на Част II, Раздел „А“ от ЕЕДОП, съдържащо въпрос 

„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка заедно с други икономически оператори?“, е даден отрицателен отговор 
(отбелязана е алтернативата „не“).  

Предвид обстоятелството, че Участника –„Васбилд 457“ ДЗЗД е неперсонифицирано 
лице, създадено посредством обединяване усилията, техническите и финансови ресурси на 
три Търговски дружества, поставили си обща цел – участието и спечелването на 
настоящата обществена поръчка, в частта на седмата от обособените ѝ позиции, така 
дадения отговор в обсъжданото поле на ЕЕДОП не кореспондира с посочения негов 
правен статут на „участваща група“ и е обективно неверен. 
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2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и 
информацията, отразени в полето на т. 6 в Раздел „В“, Част IV от приложения като част от 
офертата ЕЕДОП, инкорпориращ в себе си данни и информация, относими към самия 
Участник – „Васбилд 457“ ДЗЗД, Комисията констатира, че по отношение застраховката 
„Професионална отговорност“, притежавана от всяко едно от лицата, определени за 
изпълнение на работното проектиране и авторския надзор, в обсъждания ЕЕДОП са 
допуснати напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези, 
установени от настоящия помощен орган в декларацията, представена от Партньора 
„Профи арх“ ЕООД и подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в Раздел III, т. 1 на 
изложението по-горе, предвид което, настоящият помощен орган счита за излишно и 
ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от нея 
на „Профи арх“ ЕООД в Раздел I, т. 1 по-долу, са еднозначно относими и приложими и 
за самия Участник, което обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и 
заключенията на Комисията) неприложими и неважими и за него! 

 
*********************************************************************** 
 
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 

Комисията указва на партньора „ПРОФИ АРХ“ ЕООД данните, информацията и 
документите, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С цел доказване, че както от страна на този от Партньорите, така и на самия 

Участник е изпълнено минималното изискване, одобрено от Възложителя с критерия за 
икономическо и финансово състояние и оповестено както в текста на изр. второ на т. 2 от 
Раздел III.1.2. от Обявлението за поръчка, така и в условието на Раздел III, т. 4.2., изр. второ 
от Указанията за участие в процедурата, Комисията указва на „Профи арх“ ЕООД да 
представи нов ЕЕДОП, в относимите полета от който да представи ясни, недвусмислени и 
непредпоставящи тълкуване данни и информация за притежавана от всяко едно от 
лицата, включени в предложения от него проектантски екип валидна поименна 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

В хипотеза, че всички, или отделни от проектантите са включени в 
притежаваната от Дружеството застрахователна полица, това обстоятелство 
следва ясно и недвусмислено да бъде отразено в релевантното поле на Част IV, Раздел 
„Б“ на новопредставяния негов ЕЕДОП. 

 
Едновременно с така дадените указания, ползвайки се от правната възможност, 

предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно 
провеждане на процедурата, Комисията изисква от този от Партньорите да представи 
заверени копия на съответна/ни застрахователна/ни полица/и, от която/които да е 
несъмнено видно, че предложените от него проектанти отговарят на одобреното за 
целите на настоящето възлагане минимално изискване, въведено с критерия за 
икономическо и финансово състояние, а именно: да има валидна (поименна) 
застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

 
*********************************************************************** 
 
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 

Комисията указва на Участника – „ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД данните, информацията и 
документите, които следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Отчитайки факта, че с обединяването на усилията на Партньорите „Булстрой 

груп“ ЕООД, „Булстрой холд“ ЕООД и „Профи арх“ ЕООД в общо неперсонифицирано 
Дружество по ЗЗД - „Васбилд 457“, което е и Участникът в настоящата процедура, на това 
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ДЗЗД е дадено качество на „участваща група“ (съобразно смисъла на понятието, влаган в 
ЕЕДОП), в допълнително представяния от името на Обединението нов Единен 
европейски документ за обществени поръчки, в дванадесетото поле на Част II, Раздел 
„А“, съдържащо въпрос „Икономическият оператор участва ли в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори?“, следва 
да бъде даден отговор „да“. 

Едновременно, в следващото поле, трябва последователно, коректно и 
изчерпателно да се впишат данните, относими не само към „участващата група“, а и 
към всички Икономически оператори в състава ѝ.  

 
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци, които 

също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника ЕЕДОП, 
дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от Партньора „Профи арх“ ЕООД и 
обсъдени от Комисията в раздел III, т. 1 от констативната част на настоящия Протокол, 
указанията и изискванията, дадени от Комисията на това Дружество (Раздел I, т. 1 
по-горе), важат напълно еднозначно и за „Васбилд 457“ ДЗЗД, съответно той следва 
да съобрази същите, като отрази променените/допълнените данни в представяния от 
него нов ЕЕДОП, но без да е необходимо повторно представяне на изисканите от 
Комисията документални доказателства, с които следва да се докаже 
достоверността на декларираните факти и обстоятелства. 

 

 
 
35. „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1382 от 

18.07.2019 г., подадена от Дружеството за обособена позиция №4 на обществената 
поръчка 

 
Комисията намира за установено следното: 
 

При отваряне на представения в офертата електронен носител (CD), с цел 
преглед и анализ на данните и информацията, които се очаква да са обективирани на 
него под формата на ЕЕДОП, съдържащ изискуемите данни и информация за 
съответствието на Участника с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, Комисията констатира, че въпросният диск е празен, на него липсват 
каквито и да е записи, което обстоятелство сочи на неизпълнение на условието за 
пълнота в съдържанието на офертата, разписано от Възложителя в Раздел IV, т. 
2.2.1. от Указанията за участие в обществената поръчка. 

Едновременно, при многократно направения от настоящия помощен орган 
преглед на отделните документи, съдържащи се в офертата, друг, аналогичен 
документ, инкорпориращ текстове, кореспондиращи с тези, обективирани в одобрения 
от Възложителя обр. №1 (генериран и като еЕЕДОП чрез използване на осигурената 
от Европейската комисия (ЕК) информационна система), също не бе открит от 
Комисията. 

Отчитайки обстоятелството, че по същността си ЕЕДОП представлява единна 
декларация, в която Участниците са длъжни да декларират както липсата спрямо тях на 
основанията за отстраняване, така и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, Комисията приема, че 
непредставянето от страна на „Евробау Инженеринг“ ООД на изискуемия Единен 
европейски документ за обществени поръчка, като основен документ, доказващ 
допустимостта на Дружеството в настоящата обществена поръчка, препятства 
възможността да се обоснове заключение отговаря ли Участника на условията за 
лично състояние, респ. покрива ли одобрените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражнавяне на 
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професионални дейности, за икономическо и финансово състояние и за технически и 
професионални способности, поставени като критерии за подбор и допустимост в 
обществената поръчка. 

 

С оглед посоченото и предвид така установените пропуски, Комисията указва 
на Участника, в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи: 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен по 
избор от Участника в един от двата, одобрени от Възложителя образеца: 

- чрез използване на осигурената от Европейската комисия (ЕК) информационна 
система еЕЕДОП (предоставен в документацията XML файл - espd-request), или 

- чрез попълване на приложения файл на образец 1 - ЕЕДОП_BG1.doc, подготвен с 
текстообработваща програма Word.  

В представения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва да 
обективира цялата изискуема от Възложителя и релевантна за настоящата 
процедура информация, касаеща липсата, спрямо Участника и/или представляващото 
го лице на основанията за отстраняване, както и съответствието на Дружеството с 
всички критерии за подбор, утвърдени за целите на настоящето възлагане. 

В ЕЕДОП следва да се предостави/впише и друга съответна информация, 
изисквана от Възложителя и да се посочат националните бази данни/данни относно 
публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
Участника е установен, са длъжни да предоставят информация за тези 
обстоятелства служебно на Възложителя. 

При представяне на изискания му ЕЕДОП, стриктно следва да бъде спазено от 
Икономическия оператор и задължението документът да е в електронен вид, в 
нередактируем pdf формат и подписан цифрово (с електронен подпис) от неговия 
Управител. 

 

 

На основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, Комисията изисква в срок 
до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия Протокол, всеки от 
Участниците да представи нов ЕЕДОП като съобрази и отрази индивидуализираните по-
горе по отношение на него конкретни забележки и указания на Комисията. 

Изисканите документи следва да бъдат представени с придружително писмо в 
Деловодството на Район Младост – СО, на адрес: гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 
1, във вид, съгласно изискванията на Документацията за участие. 

Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 
куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и като съобразят крайния срок за 
постъпване на документите при Възложителя.  

 
 
КОМИСИЯ: 
 
Председател: Снежана Вълкадинова - ....................................................... 

        (п)  
      заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Членове:       
 
1. Албена Цанова - ......................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 
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2. арх. Михаил Праматаров – ...............................................; 
      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
3. инж. Асен Страшимиров – ..............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
4. инж. Георги Стоянов – ........................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
5. Мария Недялкова - .....................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
6. Ренета Кисова – ................................................ 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 
 


