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ПРОТОКОЛ № 1  
 
 
за разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертите на участниците за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедура по 
възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП - чрез открита 
процедура, с предмет: „ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ 
ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И УПРАЖНЯВАНЕ 
ФУНКЦИИТЕ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК  ЗА ОБЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН 
ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН“ СЪГЛАСНО ДОГОВОРНИТЕ 
УСЛОВИЯ НА ФИДИК – ЧЕРВЕНА КНИГА“, която обществена поръчка е открита с 
решение на възложителя № РД-ЗА-637 от дата 19.11.2018 г., вписано заедно с одобреното с 
него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки 
под уникален идентификационен номер 00295-2018-0007 и публикувано заедно с одобрените 
с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – 
профил на купувача: https://www.vik-smolyan.com/bg/profil_na_kupuvacha/15. 

 
 

 
Днес, 21.01.2019 г., в 10:00 часа, в сградата на „В и К“ ЕООД гр. Смолян, с адрес гр. Смолян, 

ул. „П. Р. Славейков“ № 2, етаж втори в кабинета на Управителя, в изпълнение на Заповед  № РД 
–ЗА- 32/21.01.2019 г. на Управителя на „В и К“ ЕООД гр. Смолян се събра комисия в следния 
състав: 

 
Председател: 
Инж. Николай Сираков – Ръководител отдел „Производствено технически“ 
Членове: 
1. Павлин Колев – Юрист по проекта 
2. Донка Щерева – Организатор вътрешен контрол 
3. Севда Хаджиева – Ръководител „Финанси“ 
4. Инж. Саша Крайчева – Инж. Водоснабдяване и канализация 
5. Хамди Моллов – Специалист контролни функции деловодство и архив по проекта 
6. Симеон Велинов – Главен секретар на Асоциация по ВиК – Смолян 

 
    
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 103, ал. 3 и 

ал. 5, чл. 104, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 54, ал. 7-11 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 
 

1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се състави 
протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател, регистрационен номер, дата 
и час на получаване, причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписва от 
предаващото лице и от председателя на комисията. 
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2. Комисията започна работа след получаване на представите оферти и протокола по 
предходния пункт. 

3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в процедурата, и 
представените оферти всеки от членовете на комисията представи декларация по чл. 103, ал.2 от 
ЗОП. 

4. Регистрирани предложения – 21 (двадесет и една) оферти, както следва:  
 

 
 

№ 

 
 

Наименование на участника 
 
 

 
Рег. номер, дата и час 

на получаване на 
офертата 

 
 
 
 

1. 

„И КЮ И КОНТРОЛ“  ООД 
(ЕИК 130220238) 
Адрес за кореспонденция посочен от участника: 
Гр. София, п.к. 1164, ул. „Крум Попов“ №24, ет.3 
Тел. +359 (2)  865 32 85  
Тел. +359 (888) 588 508  
Факс +359 (2)  439 06 54  
Електронна поща: vim@ege.bg  

 
Вх. № ОП 3 
04.01.2019 год.;  
 10:30 часа 

 
 
 
 
 

2. 

„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“  АД 
(ЕИК 200701882) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1574, Р-н Слатина, бул. „Шипченски 
проход“ № 65, ет. 4  
Тел. +359 (2)  80 72 600  
Факс +359 (2)  97 19 596 
Електронна поща: office@sweco.bg   

 
Вх. № ОП 9 
14.01.2019 год.; 
11:15 часа 

 
 
 

3. 

„СТРОЙКОНТРОЛ КК“  ЕООД  
(ЕИК 175194100) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1404, Р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, 
бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вх. Г, ет. 2, ап. 5  
Тел. +359 (2)  95 15 664  
Факс +359 (2)  95 15 664 
Електронна поща: office@stroycontrol.com    

 
Вх. № ОП 11 
15.01.2019 год.; 
12:00 часа 

 
 
 

4. 

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“  АД 
(ЕИК 040463255) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1618, Р-н Витоша, ул. „Вихрен“ № 10  
Тел. +359 (2)  80 89 529  
Факс +359 (2)  950 77 51 
Електронна поща: tenders@riskeng.bg    
 

 
 
Вх. № ОП 13 
17.01.2019 год. 
10:00 часа 
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5. 

„ОБЕДИНЕНИЕ Т7/ ЕН ЕКИП“   
Адрес: Гр. Пловдив, п.к. 4000, Р-н Централен, ул. „Фредерик 
Жолио Кюри“ № 18, ет. 5, офис 15А  
Тел. +359 (32)  39 33 00 
Тел. +359 (32)  62 76 72 
Факс +359 (32)  62 76 72 
Електронна поща: t7.consultant@gmail.com_    
Участници в обединението: „Т7 Консулт“ ЕООД и „Ен 
ЕКИП“ ЕООД 
„Т7 Консулт“ ЕООД 
(ЕИК 200007801) 
Адрес: Гр. Пловдив, п.к. 4000, Р-н Централен, ул. „Фредерик 
Жолио Кюри“ № 18, ет. 5, офис 15А  
Тел. +359 (32)  39 33 00 
Факс +359 (32)  62 76 72 
Електронна поща: t7.consultant@gmail.com_    
„Ен ЕКИП“ ЕООД 
(ЕИК 201883701) 
Адрес на управление: Гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, жк. 
„Красно село“, бл. №9, вх.2, ет.2, ап.28  
Електронна поща: enekip.office@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 14 
18.01.2019 год.; 
09:15 часа 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

6. 

ДЗЗД „ПК 2000-Аква“   
Адрес: Гр. София, п.к. 1680, ул. „Дойран“ № 9А,  
Тел. +359 (2)  958 64 84 
Факс +359 (32)  958 64 77 
Електронна поща: s.nikolova@patconsult.net_    
Участници в обединението: „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и 
„АКВАИНС “ ЕООД 
„ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД  
(ЕИК 130086390) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1680, ул. „Дойран“ № 9А,  
Тел. +359 (2)  958 64 84 
Факс +359 (2)  958 64 77 
Електронна поща: s.nikolova@patconsult.net_   
 „АКВАИНС “ ЕООД  
(ЕИК 121161036) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1606, р-н Красно село, бул. „Дамян 
Груев“, № 15, ет. 1  
Тел. +359 (889)  501 333 
Електронна поща: d.alitchkov@aquains.com 

 
 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 15 
18.01.2019 год.; 
09:25 часа 

 
 

 
 
 

Обединение „ГЕОТЕХ СМОЛЯН“   
Адрес: Гр. София, п.к. 1373, ж.к. „Западен парк“, бл. 62, вх. Б, 
ет.2, ап.4  
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7. 

Тел. +359 (885)  706 208 
Факс +359 (2)  860 32 25 
Електронна поща: geoexpert_2018@abv.bg    
Участници в обединението: „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ 
ЕООД, „Строй тех надзор“ ЕООД и „ЕЛЕКТРА КОНСУЛТ“ 
ЕООД 
„ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
(ЕИК 200425291) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1373, р-н Красна поляна, ж.к. Западен 
парк, бл. 62, вх. Б, ет.2, ап.4  
Тел. +359 (885)  706 208 
Факс +359 (2)  860 32 25 
Електронна поща: geoexpert_2018@abv.bg    
 „Строй тех надзор“ ЕООД 
(ЕИК 203908733) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1784, р-н „Младост“,ж.к. Младост №1, 
бл. 75А, вх. А, ет. 2, ап.2 (офис 2)  
Тел. +359 (879)  100 602 
Електронна поща: stroi_nadzor@abv.bg 
„ЕЛЕКТРА КОНСУЛТ“ ЕООД 
(ЕИК 175253730) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1289, с. Мировяне, ул. „Ветрен“, № 4,  
Тел. +359 (897) 897 705  
Електронна поща: electra_consult@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 16 
18.01.2019 год.;   
09:30 часа 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. 

ДЗЗД „АКВА КОНСУЛТ“  
Адрес: Гр. София, п.к. 1404, ул. „Твърдишки проход“ № 27, 
ет.7, офис 27  
Тел. +359 (2)  958 95 03 
Тел. +359 (888)  764 368 
Факс +359 (882)  063 161 
Електронна поща: 
officesofia@interkonsult.eu  
 nira@interkonsult.eu     
vankojekov@abv.bg    
Участници в обединението: „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, 
„АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД  
„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД  
(ЕИК 111560033) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1404,ул. „Твърдишки проход“ № 23, 
ет.7, офис 27  
Тел. +359 (2)  958 95 03 и Тел. +359 (888)  764 368 
Факс +359 (882)  063 161 
Електронна поща: 
officesofia@interkonsult.eu   nira@interkonsult.eu     
„АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД  
(ЕИК 201093326) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 17 
18.01.2019 год.; 
09:40 часа 
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Адрес: Гр. София, п.к. 1700, район р-н Лозенец 
ж.к. Витоша, Проф. Васил Стоин № 3, ет. 2, ап. 9 
Тел. +359 (888) 764 368  
Електронна поща: vankojekov@abv.bg    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. 

„ТКС-РУБИКОН“ ДЗЗД  
Адрес: Гр. София, п.к. 1407, Р-н Лозенец, бул. „Никола Й. 
Вапцаров“ № 53Б, Мандарин офис център, партер  
Тел. +359 (879)  948 456 
Факс +359 (2)  99 63 812 
Електронна поща: t.savova@infosys.bg   
office@tcs.bg    
Участници в обединението: „Техникъл консултинг 
сървисис“ ЕООД и „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  
„Техникъл консултинг сървисис“ ЕООД  
(ЕИК 203129689) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1407, Р-н Лозенец, бул. „Никола Й. 
Вапцаров“ № 53Б, Мандарин офис център, партер  
Тел. +359 (879)  948 456 
Факс +359 (2)  99 63 812 
Електронна поща: t.savova@infosys.bg      office@tcs.bg    
„РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  
(ЕИК 203068713) 
Адрес: Гр. Варна, п.к. 9009, Западна промишлена зона, ул. 
„Нептун“, № 8 
Тел. +359 (52) 821 100  
Електронна поща: office@rubiconbg.eu   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 18 
18.01.2019 год.  
09:50 часа 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. 

„ВОДПРОЕКТ СМОЛЯН“  ДЗЗД  
Адрес: Гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, ул. „Леа Иванова“ 
№ 2, вх. В2  
Тел. +359 (2)  945 47 29 
Факс +359 (2)  945 47 28 
Електронна поща: bte@inet.bg 
Участници в обединението: „БТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 
„Агроводоивест“ ЕАД  и „СУПЕРВАЙЗЕР“ ЕООД  
„БТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  
(ЕИК 131024484) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, ул. „Леа Иванова“ 
№ 2, вх. В2  
Тел. +359 (2)  945 47 29 
Факс +359 (2)  945 47 28 
Електронна поща: bte@inet.bg 
 „Агроводоивест“ ЕАД   
(ЕИК 121758166) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 19 
18.01.2019 год.;  
10:05 часа 
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Адрес: Гр. София, п.к. 1618,Р-н Овча купел, бул. „Цар Борис 
III“№ 136, ет.10  
Тел. +359 (2) 95 59 736   
Електронна поща: avisof@abv.bg 
„СУПЕРВАЙЗЕР“ ЕООД  
(ЕИК 113061239) 
Адрес:Гр. Перник, п.к. 2300 , ул. „Тунджа“№ 18, ет.4, ап. 12 
Тел. +359 (889) 528 375   
Електронна поща: supervison@mail.bg 

 
 
 

 
11. 

„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“  ООД  
(ЕИК 131069757) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1164, ул. „Вишнева“ № 12, офис 1, 
партер  
Тел. +359 (2)  969 12 50  
Факс +359 (2)  969 12 89 
Електронна поща: contact@ceg.bg 

 
 
Вх. № ОП 20 
18.01.2019 год.;  
10:20 часа  

 
 
 
 
 
 

 
 

12. 

ДЗЗД „Интер Норм“   
Адрес: Гр. София, п.к. 1700, ул. „Никола Габровски“ № 102А  
Тел. +359 (876)  085 533 
Електронна поща: interproconsult@abv.bg  
Участници в обединението: „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ 
ЕООД, и „СТРОЙНОРМ“ ЕООД  
„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД  
(ЕИК 203570057) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1756, р-н Студентски, ж.к. кв. 
Дървеница, ул. „Константин Игнатов“ № 5, вх. А, ет. 2, 
ап.2  
Тел. +359 (876)  085 533 
Електронна поща: interproconsult@abv.bg 
„СТРОЙНОРМ“ ЕООД  
(ЕИК 200285252) 
Адрес: гр. София 1463, район р-н Триадица, ул. Доспат №54, 
ап. 3 
Тел. +359 (898) 572 922   
Електронна поща: stroynorm@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 21 
18.01.2019 год.; 
10:30 часа 

 
 
 
 

13. 

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД  
(ЕИК 121389659) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1606, ул. „Дамян Груев“ № 13, вх. В, 
ет. 2  
Тел. +359 (2)  80 53 960 
Факс +359 (2)  951 50 70 
Електронна поща: office@transconsultgroup.com 

 
 
Вх. № ОП 22 
18.01.2019 год.; 
10:45 часа 
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14. 

„НТСС-Инвест-Смолян“ ДЗЗД   
 Адрес: Гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Руски“ № 15 
Тел. +359 (32)  63 46 66 
Факс +359 (32)  62 62 15 
Електронна поща: pinv_21@abv.bg 
Участници в обединението: „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД и 
„НТСС-консултинженеринг“ ЕООД. 
„ПЛОВДИВИНВЕСТ “ АД  
(ЕИК 825240527) 
Адрес: Гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Руски“ № 15 
Тел. +359 (32)  63 46 66 
Факс +359 (32)  62 62 15 
Електронна поща: pinv_21@abv.bg 
„НТСС-консултинженеринг“ ЕООД  
(ЕИК 131065424) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл.33, 
вх. А, ет.2, ап.6 
Тел. +359 (892) 233 528   
Електронна поща: ntss01@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 23 
18.01.2019 год.; 
11:00 часа 

 
 
 

15. 

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  
(ЕИК 831643582) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1619, бул. „Цар Борис III“ № 257 
Тел. +359 (2)  957 05 10 
Факс +359 (2)  957 18 02  
Електронна поща: office@pie.bg 

 
Вх. № ОП 24 
18.01.2019 год.; 
11:30 часа 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16. 

ДЗЗД „Смолян Консулт“  
Адрес: Гр. София, п.к. 1612, ул. „Софийски герой“ № 1, ет.2, 
офис 2 
Тел. +359 (2)  944 11 56 
Факс +359 (2)  423 75 15  
Електронна поща: strol@abv.bg       office@strol.bg 
Участници в обединението: „СТРОЛ-1000“ АД и 
„ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД и „НЮ ДАЙРЕКШЪНС“ 
ООД 
„СТРОЛ-1000“ АД  
(ЕИК 130046442) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1612, ул. „Софийски герой“ № 1,ет.2, 
офис 2 
Тел. +359 (2)  944 11 56 
Факс +359 (2)  423 75 15  
Електронна поща: strol@abv.bg         office@strol.bg 
 „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД 
(ЕИК 131456138) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 25 
18.01.2019 год.; 
11:45 часа 
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Адрес: Гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ж.к. 
Манастирски ливади Б, бл.64, вх. Б, ет.4, ап.41 
Тел. +359 (2) 980 22 99   
Електронна поща: expert.dis@gmail.com 
„НЮ ДАЙРЕКШЪНС“ ООД  
(ЕИК 201614733) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ж.к. 
Манастирски ливади Б, бл.64, вх. Б, ет.4, ап.41 
Тел. +359 (2) 980 22 99   
Електронна поща: kr_gatev@abv.bg 

 
 

 
 

17. 

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД  
(ЕИК 131192254) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, кв. Витоша, ул. 
„Димитър Шишманов“ № 11 
Тел. +359 (2)  862 45 85 
Факс +359 (2)  862 48 81   
Електронна поща: p_vladimirov@ikarconsult.com 

 
 
Вх. № ОП 26 
18.01.2019 год.; 
11:50 часа 

 
 

 
 

18. 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  
(ЕИК 108507750) 
Адрес: Гр. Кърджали , п.к. 6600, ул. „Булаир“ № 14, вх. А, 
ет. 1, ап. 1 
Тел. +359 (361)  6 11 10 
Факс +359 (361)  6 00 05   
Електронна поща: ekoinjenering@abv.bg 

 
 
Вх. № ОП 27 
18.01.2019 год.; 
13:00 часа 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

19. 

ОБЕДИНЕНИЕ „ЗАПАДНИ РОДОПИ“  
Адрес: Гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Христо Ботев“ 
№102, ет.2, офис 2 
Тел. +359 (42)  63 64 77 
Тел. +359 (888)  945 905 
Електронна поща: lifo_ood@abv.bg 
Участници в обединението: „ЛИФО“ ООД, „ФИДИ 
КОНСУЛТ“ ООД и „СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ“ ООД 
„ЛИФО“ ООД  
(ЕИК 123681758) 
Гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Христо Ботев“ № 102, 
ет.2, офис 2 
Тел. +359 (42)  63 64 77 
Тел. +359 (888)  945 905 
Електронна поща: lifo_ood@abv.bg 
„ФИДИ КОНСУЛТ“ ООД 
(ЕИК 201050734) 
Адрес: Гр. Стара Загора, п.к. 6000, Митрополит Методи 
Кусев №35, вх. А ет.2, ап.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 28 
18.01.2019 год.; 
13:10 часа 



   
 

9 
 

Тел. +359 (886) 331 533 
Електронна поща:fidi_konsult@abv.bg 
„СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ“ ООД  
(ЕИК 130060043) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, 
ул.“Незабравка“№25, Парк Хотел Москва, ет.4, офис 407 
Тел. +359 (888) 317 273   
Електронна поща: sec_tzanev@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20. 

ДЗЗД “ГАРНЕТС“ 
Адрес: Гр. София, п.к. 1000, ул. „Христо Белчев“ № 22Б 
Електронна поща: Katerina.svobodova13@gmail.com 
Участници в обединението: „Гарнетс Консултинг“ АД, 
„ГАРНЕТС БГ“ ООД и „ЧВМ Консулт“ ЕООД 
„Гарнетс Консултинг“ АД  
Гр. Теплице, Държава Чешка република п.к. 415 00, ул. 
„Чехословашки легии“ № 445 
Тел. +420 606 680 628 
Електронна поща: m.vondracek@garnets.cz 
„ГАРНЕТС БГ“ ООД  
(ЕИК 202525874) 
Адрес: Гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. „Христо Белчев“ 
№22, вх. Б ет.1, ап.1 
Тел. +359 (897) 978 999 
Електронна поща: Katerina.svobodova13@gmail.com 
„ЧВМ Консулт“ ЕООД  
(ЕИК 201865614) 
Адрес:Гр. София, п.к.1505, р-н Подуене, ул.“Калиманци“ 
№69,  
Тел. +359 (887) 499 642   
Електронна поща: cvm_consult@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вх. № ОП 29 
18.01.2019 год.; 
14:54 часа 

 
 
 

21. 

„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД  
(ЕИК 126720807) 
Адрес: Гр. Хасково, п.к. 6300, бул.„България – над реката“ 
№ 3 
Тел.: +359 (38)  666 920 
Факс: +359 (38)  666 920 
Електронна поща: office@enarconsult.com 

 
Вх. № ОП 30 
18.01.2019 год.; 
16:29 часа 

 
Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 
5. При отварянето на офертите не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване, но присъстваха следните упълномощени представители, както следва: инж. Мария 
Палагачева – зам. Ръководител обособено звено Смолян към „Пътинвест – инженеринг“  АД и 
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Стойчо Кадиев – от „Екоинженеринг“ ЕООД. Обстоятелствата във връзка с присъстващите 
бяха удостоверени в Списък на присъстващите лица при провеждане на процедура. 

6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 
предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 
деловодството на дружеството, като за всяка от тях се изпълниха следните действия: комисията 
отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за 
наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 
комисията предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по отношение на 
останалите оферти.  

7. С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в 
закрито заседание.              

8. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително установяване на 
наличието на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или 
фактически грешки: 

 
 

УЧАСТНИК № 1 
 „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД 

 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 
подписан от управителя на дружеството Валери Мътнешлиев и приложен на подходящ 
оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не 
позволява редактиране на неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са 
представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 
документ за създаване на обединение. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът е удостоверил: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ 
ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ 
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ 
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
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Съответствието си с този критерии за подбор участникът е доказал с валидно 
Удостоверение №РК0405 издадено от ДНСК. 
  Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 
НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 

„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът не е удостоверил: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Информация по това направление е представена в съответното поле 
на Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на 
ЕЕДОП на участника, като по отношение на ДКЕ №3: Координатор „безопасност и 
здраве”,предвиден и за позиция ККЕ № 5: Координатор „безопасност и здраве” – Стефан 
Димитров, се установи следното: не е посочена информация относно срока на валидност 
на сертификат №2061/14.08.2017 г., за преминато обучение за Координатор 
„безопасност и здраве”, поради което комисията не може да направи извод, дали 
документът е валиден към датата на подаване на офертата от участника, каквото е 
изискването към експерта за тези позиции. 
 

 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена и/или 
допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията в 
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 
УЧАСТНИК № 2 

„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 
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подписан от съвета на директорите - Димитър Попов, Андерс Карлсон, Димитър Маргаритов, 
и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във 
формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, като поради 
неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът е удостоверил: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ 
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ 
РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. Съответствието си с този 
критерии за подбор участникът е доказал с валидно Удостоверение №РК0095 издадено от 
ДНСК.  
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
  С представения ЕЕДОП участникът не е удостоверил: 
• Съответствието си с критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.3.2. - „Изискване за наличие на застраховка“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. В 
електронно представения ЕЕДОП участника не е попълнил съответното поле на Раздел 
Б: „Икономическо и финансово състояние“ от Част IV: „Критерии за подбор“, 
отнасяща се до застраховка „Професионална отговорност“. Във връзка с това към 
офертата си участникът е приложил копие от застраховка „Професионална 
отговорност“ с данни за застрахователна сума – 4 878 075.00 лв., орган издаващ 
документа – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, позоваване на документа 
- №3407180100F11027, вида на застрахованата дейност – „Консултант извършващ 
оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен 
надзор за строежи от I до V категория“. Видно от приложената полица, срокът й на 
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действие е от 01.01.2018 до 01.01.2019 год. /включително/. Тоест към датата на подаване 
на офертата участникът не е удостоверил, че притежава валидна застраховка 
„Професионална отговорност“ за дейностите оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с минимални 
застрахователни суми на застрахователната/-ите полица/-и за отделните дейности, 
съответстваща/-и на категорията строеж на обекта от  поръчката, произтичащо от 
нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 3, т.2 и ал. 4, т. 2 от 
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството). 

 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена 
и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията 
в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението 
за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти. 

 

 
УЧАСТНИК № 3 

„СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и два 
броя Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
цифрово подписани от управителите на дружествата и приложени на подходящи оптични 
носители към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 
редактиране на съдържанието им/. За изпълнение на поръчката е предвидено трето лице, на 
чиито капацитет участникът се позовава – „КОНЕРДЖИ“ ЕООД, като поради 
неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност и копие от документ за създаване на обединение. С приложената от участника 
Декларация от 14.01.2019г. за използване на капацитета на трето лица по чл. 65 от ЗОП са 
представени доказателства за поетите от  третото лице - „КОНЕРДЖИ“ ЕООД задължения, 
като е удостоверено съгласието му да предостави капацитет/ресурси по отношение на 
критериите за подбор, свързани с техническите и професионални способности за изпълнение 
на обществената поръчка. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД и предвиденото 
трето лице – „КОНЕРДЖИ“ ЕООД са удостоверили: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
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„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка.  
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ 
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ 
РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. Съответствието си с този 
критерии за подбор участникът е доказал с валидно Удостоверение №РК0133 издадено от 
ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор предвиденото трето лице е доказало с 
валидно Удостоверение №РК0248 издадено от ДНСК. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представените ЕЕДОП  „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД и „КОНЕРДЖИ“ 
ЕООД не са удостоверили: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 1 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.1. – „Изискване за опит“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. Информация по това 
направление е представена в съответното поле на Раздел В „Технически и професионални 
способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП на третото лице, като „КОНЕРДЖИ“ 
ЕООД е удостоверило опит при изпълнение на дейности (услуги) по осъществяване на  
строителен надзор на един обект, но не е удостоверило опит при изпълнението на дейности 
(услуга/услуги) по осъществяването на оценка за съответствие на инвестиционен 
проект (изпълнени на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или 
рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или 
канализационна техническа инфраструктура. 
             Същевременно комисията установи, че третото лице – „КОНЕРДЖИ“ ЕООД ще 
участва в изпълнението на поръчката чрез предложения от него експерт ДКЕ №8: Инженер 
по част „Конструктивна“, предвиден и за позиция ККЕ № 2: Инженер по част 
„Конструктивна“  – Янко Манолов. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Информация по това направление е представена в съответното поле 
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на Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на 
ЕЕДОП на „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД, като по отношение на ДКЕ №5: Инженер по 
качество и съответствие на материалите не е посочена информация за конкретен експерт 
за ДКЕ №5: Инженер по качество и съответствие на материалите, което дружеството 
предвижда за тази позиция в екипа си. 

 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена 
и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията 
в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 
УЧАСТНИК № 4 

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, приложен на 
подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който 
не позволява редактиране на неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са 
представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 
документ за създаване на обединение. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът е удостоверил: 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от 
обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. Съответствието си с този критерии за подбор 
участникът е доказал с валидно Удостоверение №РК0245 издадено от ДНСК. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
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СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът не е удостоверил: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - „ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Действително участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ 
и ЕЕДОП /в електронен вид, приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, 
но от представения ЕЕДОП не може да се установи кое е лицето подписало документа, 
съответно кой са лицата подписали документа, което препятства комисията да 
осъществи проверка на заявените от участника данни онтасящи се до съответствието с 
изискванията към личното състояние на участниците, както и липсата на основанията 
за изключване. В тази връзка разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 4 от Правилника за прилагане 
на Закона за обществените поръчки изрично е посочил кои са лицата, които представляват 
участника, и кои са лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, 
а именно при акционерно дружество, това са лицата по чл. 244, ал. 1 от Търговския закон, 
тоест всяко лице от съвета на директорите.  
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3.2. - „Изискване за наличие на застраховка“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Действително в електронно представения ЕЕДОП участника е попълнил съответното поле на 
Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от Част IV: „Критерии за подбор“, отнасяща 
се до застраховка „Професионална отговорност“, като в активираното поле „Издаден/о от:“ е 
посочил данни за застрахователна сума – 300 000 лв., орган издаващ документа – ЗД „Евроинс“, 
позоваване на документа - №04100100003380, вида на застрахованата дейност – „Консултант 
за упражняване на строителен надзор“ и период на валидност – до 31.05.2019г., но участникът 
не е удостоверил, че има застраховка „Професионална отговорност“ за дейността оценка 
за съответствие на инвестиционните проекти с минимална застрахователна сума на 
застрахователната полица за тази дейност, съответстваща на категорията строеж на 
обекта от  поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. 
с чл. 5, ал. 3, т.2 и ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството). 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Действително в електронно представения ЕЕДОП участника е 
попълнил съответното поле на Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: 
„Критерии за подбор“, като комисията установи следните обстоятелства:  

- По отношение на ДКЕ № 2: Заместник резидент – Красимира Славева, при служебно 
извършена справка комисията установи, че лицето, което дружеството предвижда 
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за тази позиция в екипа си не фигурира в Списъка на правоспособните физически 
лица, чрез които се упражнява дейността, който е неразделна част от 
Удостоверение №РК0245 издадено от ДНСК за извършването на дейностите по чл. 
166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, каквото е изискването на към всичи експерти заложено в  Раздел 
VI.3. от обявление за обществената поръчка и т.2.4.2. от документация за обществената 
поръчка. 

- по отношение на ДКЕ №3: Координатор „безопасност и здраве”, предвиден и за позиция 
ККЕ № 5: Координатор „безопасност и здраве” - Росен Рашков не е посочена 
информация относно срока на валидност на удостоверение №КБЗ-4518/15.01.2018 
г., за преминато обучение за Координатор „безопасност и здраве”, поради което 
комисията не може да направи извод, дали документът е валиден към датата на 
подаване на офертата от участника, каквото е изискването към експерта за тези 
позиции. 

- По отношение на ДКЕ №4 и ККЕ №1: Инженер ВиК мрежи са посочени три лица, но 
само по отношение на Цветелина Иванова се установява съответствие с минималните 
изисквания за позициите, поради което се приема, че участникът покрива изискванията 
за ДКЕ №4 и ККЕ №1 чрез експерта Цветелина Иванова. 

- По отношение на позиция на ККЕ № 4: Инженер – Геодезист не е посочен конкретен 
експерт, който дружеството предвижда за тази позиция, поради което 
констатацията, е че участникът не е удостоверил, че притежава в екипа си с ККЕ 
№ 4: Инженер – Геодезист. 

 
 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена 
и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията 
в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 
УЧАСТНИК № 5 

ОБЕДИНЕНИЕ „Т7/ЕН ЕКИП“ 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и три броя 
Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „Т 7 консулт“ ЕООД с дялово участие – 50% и „Ен ЕКИП“ ЕООД с 
дялово участие – 50%. Съгласно договора, обединение „Т7/ЕН ЕКИП“ се представлява от 
Живко Тенев (управител на „Т 7 консулт“ ЕООД). Поради неприложимостта им не са 
представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност. 
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 С представените три броя ЕЕДОП обединение „Т7/ЕН ЕКИП“ и включените в него 
дружества са удостоверили: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка.  
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ 
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ 
РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. Съответствието си с този 
критерии за подбор участникът „Т 7 консулт“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение 
№РК0025 издадено от ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор участникът „Ен 
ЕКИП“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0691 издадено от ДНСК. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представения ЕЕДОП „Ен ЕКИП“ ЕООД не е удостоверило: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3.2. - „Изискване за наличие на застраховка“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Действително в електронно представения ЕЕДОП участника в обединението - „Ен ЕКИП“ 
ЕООД  е попълнил съответното поле на Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от 
Част IV: „Критерии за подбор“, отнасяща се до застраховка „Професионална отговорност“, 
като в активираното поле „Издаден/о от:“ е посочил данни за застрахователна сума – 300 000 
лв., орган издаващ документа – ЗД „Армеец“, позоваване на документа -  
№0000640515/26.04.2018 г., период на валидност – до 25.04.2019г., но в представения 
ЕЕДОП не е посочена информация относно вида на застрахованата/ните дейност/и. 
  

 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
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представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена 
и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията 
в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 
УЧАСТНИК № 6 

ДЗЗД „ПК – 2000- АКВА“ 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и три броя 
Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД с дялово участие – 50% и „АКВАИНС“ 
ЕООД с дялово участие – 50%. Съгласно договора обединение ДЗЗД „ПК-2000-АКВА“ се 
представлява от Свобода Николова (управител на „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД). Поради 
неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност. 
 
 С представените три броя ЕЕДОП обединение  ДЗЗД „ПК – 2000- АКВА“ и включените 
в него дружества са удостоверили: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от 
обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. Съответствието си с този критерии за подбор 
участникът „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0278 
издадено от ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор участникът „АКВАИНС“ 
ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0759 издадено от ДНСК. 
  Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – „ТЕХНИЧЕСКИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.4. - 
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„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
Водена от горната констатация, на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП комисията единодушно 
прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние 
на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи 
от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия 
на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от участника 
на комисията на нов/и единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържат променена и/или допълнена 
информация. 

 
УЧАСТНИК № 7 

ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОТЕХ СМОЛЯН“ 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и четири 
броя Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „Строй тех надзор“ ЕООД с дялово участие - 89 %, „ГЕОЕКСПЕРТ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с дялово участие – 10% и „ЕЛЕКТРА КОНСУЛТ“ ЕООД с дялово 
участие - 1 %. Съгласно договора ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОТЕХ СМОЛЯН“ се представлява от 
Василка Сидерова-Костова (управител на „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД). 
 
 С представените четири броя ЕЕДОП ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОТЕХ СМОЛЯН“ и 
включените в него дружества са удостоверили: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от 
обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. Съответствието си с този критерии за подбор 
участникът „Строй тех надзор“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0659 издадено 
от ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор участникът „ГЕОЕКСПЕРТ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0097 издадено от ДНСК. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
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и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – „ТЕХНИЧЕСКИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.4. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
Водена от горната констатация, на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП комисията единодушно 
прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние 
на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи 
от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия 
на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от участника 
на комисията на нов/и единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържат променена и/или допълнена 
информация. 

 
УЧАСТНИК № 8 

ДЗЗД „АКВАКОНСУЛТ“ 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците  
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и три броя 
Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „Аква БГ Консултинг“ ЕООД с дялово участие - 50 % и  
„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД с дялово участие – 50%. Съгласно договора обединение ДЗЗД 
„АКВАКОНСУЛТ“ се представлява от Николина Рашкова-Каменова (управител на 
„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД). 
 
 С представените три броя ЕЕДОП ДЗЗД „АКВАКОНСУЛТ“ и включените в него 
дружества са удостоверили: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - „ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от 
обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. Съответствието си с този критерии за подбор 
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участникът „Аква БГ Консултинг“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0608 
издадено от ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор участникът 
„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0354 издадено от ДНСК.  
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представените три броя ЕЕДОП на ДЗЗД „АКВАКОНСУЛТ“ и включените в 
него дружества не са  удостоверили: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3.2. - „Изискване за наличие на застраховка“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Действително в електронно представения ЕЕДОП на участника „Аква БГ Консултинг“ ЕООД 
е попълнил съответното поле на Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от Част IV: 
„Критерии за подбор“, отнасяща се до застраховка „професионална отговорност“, като в 
активираното поле „Издаден/о от:“ е посочил данни за застрахователна сума – 300 000 лв., 
позоваване на документа - №1813013170000669395, вида на застрахованата дейност – 
Консултант извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти  и строителен 
надзор и период на валидност – до 04.07.2019 г. 
           Непосредствено след тези данни е посочено, че застрахователното покритие по 
клауза Б – Извършване на строителен надзор е с лимит на отговорност за едно събитие в 
размер на 100000 лв. и лимит за всички искове 200000 лв., както и общ лимит 300000. За 
комисията не става ясно какъв е всъщност общият лимит на отговорност за клауза А и 
клауза Б по посочената застрахователна полица. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Информация по това направление е представена в съответното поле на 
Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на 
ЕЕДОП на „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, като по отношение на ДКЕ №3: Координатор 
„безопасност и здраве”,предвиден и за позиция ККЕ № 5: Координатор „безопасност и здраве” 
– Никола Илков, се установи следното: не е посочена информация относно срока на 
валидност на удостоверение №SN-10-046 за преминато обучение за Координатор 
„безопасност и здраве”.  
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. - „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
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„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Информация по това направление е представена в съответното поле на 
Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на 
ЕЕДОП на „Аква БГ Консулт“ ЕООД, като по отношение на ДКЕ №5: Инженер по качество 
и съответствие на материалите – Людмил Телбишки, се установи, че са посочени девет 
сертификата, като комисията не може да установи в обхвата на кой от сертификатите се 
включва контрола върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие 
на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за 
безопасност или еквивалент. При уточняване на информацията е необходимо да се 
посочат индивидуализиращите данни на документа – номер, дата на издаване и издател. 
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена и/или 
допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията в 
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 
УЧАСТНИК № 9 

„ТКС-Рубикон“ ДЗЗД 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците  
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и три броя 
Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД с дялово участие 49 % и  „Техникъл 
консултинг сървисис“ ЕООД с дялово участие – 51%. Съгласно договора, обединение „ТСК-
Рубикон“ ДЗЗД се представлява от Георги Тодоров (управител на „Техникъл консултинг 
сървисис“ ЕООД). 
 
 С представените три броя ЕЕДОП обединение  „ТКС-Рубикон“ ДЗЗД и включените в 
него дружества са удостоверили: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - „ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 

 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от 
обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
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(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. Съответствието си с този критерии за подбор 
участникът „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е доказал с валидно Удостоверение №РК0212 
издадено от ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор участникът „Техникъл 
консултинг сървисис“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0513 издадено от 
ДНСК. 

 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 

 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представените три броя ЕЕДОП обединение „ТКС-Рубикон“ ДЗЗД и включените 
в него дружества не са удостоверили: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Информация по това направление е представена в съответното поле на 
Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на 
ЕЕДОП на „Техникъл консултинг сървисис“ ЕООД, като по отношение на ККЕ № 2: 
Инженер по част „Конструктивна“ - Мариета Димитрова е посочена информация за: учебно 
заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер на 
документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация, но не е посочена 
информация относно притежание на валидно удостоверение за упражняване на 
технически контрол по част „Конструктивна“ и включване в списъка, изготвен и 
ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, 
който се обнародва в „Държавен вестник“, или в еквивалентен списък или регистър. В 
тази връзка при служебно извършена справка комисията установи, че лицето - Мариета 
Димитрова, което дружеството предвижда за тази позиция в екипа си, не фигурира в 
Списъка на лицата, упражняващи технически контрол с редовни удостоверения към 
31.07.2018 г. по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, изготвен и ежегодно 
актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. С оглед на 
това предложеният експерт не отговаря на изискваният за позицията ККЕ № 2: Инженер 
по част „Конструктивна“ заложени в буква „Б“ - Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/ 
на Раздел VI.3. от обявление за обществената поръчка и буква „Б“ - Краткосрочни 
ключови експерти /ККЕ/ на т.2.4.2. от документация за обществената поръчка. 
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
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участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена и/или 
допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията в 
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 
УЧАСТНИК № 10 

ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОЕКТ СМОЛЯН“ 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците  
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и четири 
броя Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „БТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с дялово участие – 55 %,  
„Агроводинвест“ ЕАД  с дялово участие – 23% и „СУПЕРВАЙЗЕР“ ЕООД с дялово участие 
– 22 %. Съгласно договора обединението се представлява Ботьо Табаков  (управител на „БТ-
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД). 
 
 
 С представените четири броя ЕЕДОП обединение ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОЕКТ 
СМОЛЯН“ и включените в него дружества са удостоверили: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от 
обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. Съответствието си с този критерии за подбор 
участникът „БТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0384 
издадено от ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор участникът  
„Агроводинвест“ ЕАД е доказал с валидно Удостоверение №РК0182 издадено от ДНСК. 
Съответствието си с този критерии за подбор участникът „СУПЕРВАЙЗЕР“ ЕООД е доказал 
с валидно Удостоверение №РК0392 издадено от ДНСК. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
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 Съответствието си с  критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – „ТЕХНИЧЕСКИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.4. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 
 С представените четири броя ЕЕДОП обединение ОБЕДИНЕНИЕ 
„ВОДОПРОЕКТ СМОЛЯН“ и включените в него дружества не са удостоверили: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3.2. - „Изискване за наличие на застраховка“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Действително в електронно представените ЕЕДОП дружествата участващи в обединението 
„БТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Агроводинвест“ ЕАД и „СУПЕРВАЙЗЕР“ ЕООД са 
попълнили съответните полета на Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от Част 
IV: „Критерии за подбор“, отнасяща се до застраховка „Професионална отговорност“, като в 
активираното поле „Издаден/о от:“ са посочили данни за застрахователни суми, съответно 
600000 лв. и 1200000 лв., 600000, но в представените ЕЕДОП не са посочили данни за уеб 
адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата 
на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност. Което 
обстоятелство възпрепятства комисията да осъществи проверка за съответствие с 
поставеното от възложителя изискване.  

 
 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена и/или 
допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията в 
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 
УЧАСТНИК № 11 

„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 
подписан от управителите на дружеството: Янко Кесаровски, Леонид Търпанов, Елена  
Христева, Стоян Янев, Албена Маркова, Иванка Петкова, и приложен на подходящ оптичен 
носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 
редактиране на неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени 
документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за 
създаване на обединение. 
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 С представения ЕЕДОП участникът е удостоверил: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ 
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ 
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Съответствието си с този критерии за подбор участникът е доказал с валидно 
Удостоверение №РК0112 издадено от ДНСК. 
  Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 
НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът не е удостоверил: 
• Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Действително в електронно представения ЕЕДОП участника е 
попълнил съответното поле на Раздел В „Технически и професионални способности“, Част 
IV: „Критерии за подбор“, като по отношение на ККЕ № 2: Инженер по част 
„Конструктивна“ е посочена информация за: учебно заведение, където е придобито 
образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ 
придобитото образование и квалификация, но не е посочена информация относно 
притежание на валидно удостоверение за упражняване на технически контрол по част 
„Конструктивна“ и включване в списъка, изготвен и ежегодно актуализиран от 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в 
„Държавен вестник“, или в еквивалентен списък или регистър. В тази връзка при 
служебно извършена справка комисията установи, че лицето - Станислав Стоилов, 
което дружеството предвижда за тази позиция в екипа си, не фигурира в Списъка на 
лицата, упражняващи технически контрол с редовни удостоверения към 31.07.2018 г. 
по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, изготвен и ежегодно 
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актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. С оглед на 
това предложеният експерт не отговаря на изискваният за позицията ККЕ № 2: 
Инженер по част „Конструктивна“ заложени в буква „Б“ - Краткосрочни ключови 
експерти /ККЕ/ на Раздел VI.3. от обявление за обществената поръчка и буква „Б“ - 
Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/ на т.2.4.2. от документация за обществената 
поръчка. 
 

 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена 
и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на 
комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и 
обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може 
да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти. 

 

 
УЧАСТНИК № 12 

ДЗЗД  „ИНТЕРНОРМ“ 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и три броя 
Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „СТРОЙНОРМ“ ЕООД с дялово участие 3% и 
„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД с дялово участие – 97%. Съгласно договора, обединение 
ДЗЗД  „ИНТЕРНОРМ“ се представлява от Сълзица Арнаудова (управител на 
„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД). Поради неприложимостта им не са представени документи 
за доказване на предприетите мерки за надеждност. 
 
 С представените три броя ЕЕДОП обединение ДЗЗД  „ИНТЕРНОРМ“ и включените в 
него дружества са удостоверили: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - „ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка.  
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от 
обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
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УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. Съответствието си с този критерии за подбор 
участникът „СТРОЙНОРМ“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0075 издадено от 
ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор участникът „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ 
ЕООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0672 издадено от ДНСК. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – „ТЕХНИЧЕСКИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.4. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
Водена от горната констатация, на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП комисията единодушно 
прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние 
на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи 
от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия 
на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от участника 
на комисията на нов/и единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържат променена и/или допълнена 
информация. 

 
УЧАСТНИК № 13 

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 
подписан от управителя и прокуриста на дружеството: Йоана Пеловска и Златка Плачкова и 
приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във 
формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, като поради 
неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът е удостоверил: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ 



   
 

30 
 

ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от 
обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. Съответствието си с този критерии за подбор 
участникът е доказал с валидно Удостоверение №РК0149 издадено от ДНСК. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – „ТЕХНИЧЕСКИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.4. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
Водена от горната констатация, на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП комисията единодушно 
прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние 
на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи 
от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия 
на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от участника 
на комисията на нов/и единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържат променена и/или допълнена 
информация. 

 
УЧАСТНИК № 14  

„НТСС-ИНВЕСТ-СМОЛЯН“ ДЗЗД 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и три броя 
Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД с дялово участие 50% и „НТСС –
КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с дялово участие – 50%. Съгласно договора, обединение 
„НТСС-ИНВЕСТ-СМОЛЯН“ ДЗЗД се представлява от Петър Ангелов (управител на 
„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД). Поради неприложимостта им не са представени документи за 
доказване на предприетите мерки за надеждност. 
 
 С представените три броя ЕЕДОП обединение „НТСС-ИНВЕСТ-СМОЛЯН“ ДЗЗД 
и включените в него дружества са удостоверили: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
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„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ 
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ 
РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. Съответствието си с този 
критерии за подбор участникът „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД е доказал с валидно 
Удостоверение №РК0126 издадено от ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор 
участникът „НТСС –КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е доказал с валидно Удостоверение 
№РК0463 издадено от ДНСК. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представените три броя ЕЕДОП обединение „НТСС-ИНВЕСТ-СМОЛЯН“ 
ДЗЗД и включените в него дружества не са удостоверили: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Информация по това направление е представена в съответното поле 
на Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на 
ЕЕДОП на „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, като по отношение на ККЕ № 2: Инженер по част 
„Конструктивна“ - Илия Илиев е посочена информация за: учебно заведение, където е 
придобито образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ 
придобитото образование и квалификация, но не е посочена информация относно 
притежание на валидно удостоверение за упражняване на технически контрол по част 
„Конструктивна“ и включване в списъка, изготвен и ежегодно актуализиран от 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в 
„Държавен вестник“, или в еквивалентен списък или регистър. В тази връзка при 
служебно извършена справка комисията установи, че лицето - Илия Илиев, което 
дружеството предвижда за тази позиция в екипа си, не фигурира в Списъка на лицата, 
упражняващи технически контрол с редовни удостоверения към 31.07.2018 г. по част 
„Конструктивна“ на инвестиционните проекти, изготвен и ежегодно актуализиран от 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. С оглед на това 
предложеният експерт не отговаря на изискваният за позицията ККЕ № 2: Инженер по 
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част „Конструктивна“ заложени в буква „Б“ - Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/ 
на Раздел VI.3. от обявление за обществената поръчка и буква „Б“ - Краткосрочни 
ключови експерти /ККЕ/ на т.2.4.2. от документация за обществената поръчка. 

  
 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена 
и/или допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на 
комисията в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и 
обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може 
да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти. 

 

 
УЧАСТНИК № 15 

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 
подписан от управителя, съдружниците и прокуристите на дружеството: Валентин Зарев, 
Венцислав Зарев, Евгений Зарев, Веселина Христова, Наталия Митева, Магдалена Райчева и 
Стайко Павлов, и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 
процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, като 
поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки 
за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът е удостоверил: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ 
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ 
РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. Съответствието си с този 
критерии за подбор участникът е доказал с валидно Удостоверение №РК0168 издадено от 
ДНСК. 
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 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът не е удостоверил: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Информация по това направление е представена в съответното поле 
на Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на 
ЕЕДОП на участника, като по отношение на ДКЕ №3: Координатор „безопасност и 
здраве”,предвиден и за позиция ККЕ № 5: Координатор „безопасност и здраве” – Христо 
Димитров, се установи следното: не е посочена информация относно срока на валидност 
на сертификат №КБЗ-0532/16.05.2017г., за преминато обучение за Координатор 
„безопасност и здраве”, поради което комисията не може да направи извод дали 
документът е валиден към датата на подаване на офертата от участника, каквото е 
изискването към експерта за тези позиции. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. - „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Информация по това направление е представена в съответното поле 
на Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на 
ЕЕДОП на участника, като по отношение на ДКЕ №5: Инженер по качество и съответствие 
на материалите – София Господинова, дружеството е посочило информация за: учебно 
заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер на 
документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация, но не е посочена 
информация относно притежанието на валиден документ за завършен курс/диплом, 
удостоверение за правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност или еквивалент. 

 
 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена и/или 
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допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията в 
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 
УЧАСТНИК № 16 

„СМОЛЯН КОНСУЛТ“ ДЗЗД 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и осем броя 
Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „СТРОЛ-1000“ АД с дялово участие – 60%, „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ 
ООД с дялово участие – 35% и „НЮ ДАЙРЕКШЪНС“ ООД с дялово участие - 5 %. Съгласно 
договора, обединение „СМОЛЯН КОНСУЛТ“ ДЗЗД се представлява от Савина Белчева 
(управител на „СТРОЛ-1000“ АД). Поради неприложимостта им не са представени документи 
за доказване на предприетите мерки за надеждност. 
 
 С представените осем броя ЕЕДОП обединение „СМОЛЯН КОНСУЛТ“ ДЗЗД и 
включените в него дружества са удостоверили: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ 
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ 
РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. Съответствието си с този 
критерии за подбор „СТРОЛ-1000“ АД е доказал с валидно Удостоверение №РК0250 
издадено от ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ 
ООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0596 издадено от ДНСК. Съответствието си с 
този критерии за подбор „НЮ ДАЙРЕКШЪНС“ ООД е доказал с валидно Удостоверение 
№РК0049 издадено от ДНСК. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
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поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представените осем броя ЕЕДОП обединение „СМОЛЯН КОНСУЛТ“ ДЗЗД и 
включените в него дружества не са удостоверили: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Информация по това направление е представена в съответното поле 
на Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на 
ЕЕДОП на „СТРОЛ-1000“ АД, като по отношение на ДКЕ №3: Координатор „безопасност и 
здраве”, предвиден и за позиция ККЕ № 5: Координатор „безопасност и здраве” – Райчо 
Яръмов, се установи следното: не е посочена информация относно срока на валидност на 
сертификат №КБЗ-0545/16.05.2017г., за преминато обучение за Координатор 
„безопасност и здраве”, поради което комисията не може да направи извод, дали 
документът е валиден към датата на подаване на офертата от участника, каквото е 
изискването към експерта за тези позиции. 

 
 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи: 
Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и 
документ/и на участника, който/които съдържа/т променена и/или допълнена информация 
и в който/които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 
изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 
УЧАСТНИК № 17 

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 
подписан от съвета на директорите – Чавдар Кръстев, Николай Николов и Пламен Владимиров, 
и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във 
формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, като поради 
неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът е удостоверил: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
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И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - „ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от 
обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. Съответствието си с този критерии за подбор 
участникът е доказал с валидно Удостоверение №РК0649 издадено от ДНСК. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът не е удостоверил: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Действително в електронно представения ЕЕДОП участника е 
попълнил съответното поле на Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: 
„Критерии за подбор“, като по отношение на ДКЕ №8: Инженер по част „Конструктивна“,  
предвиден и за позиция ККЕ № 2: Инженер по част „Конструктивна“ е посочена информация 
за: учебно заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер 
на документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация, но не е посочена 
информация относно притежание на валидно удостоверение за упражняване на 
технически контрол по част „Конструктивна“ и включване в списъка, изготвен и 
ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, 
който се обнародва в „Държавен вестник“, или в еквивалентен списък или регистър. В 
тази връзка при служебно извършена справка комисията установи, че лицето - Христо 
Тасков, което дружеството предвижда за тази позиция в екипа си, не фигурира в Списъка 
на лицата, упражняващи технически контрол с редовни удостоверения към 31.07.2018 г. 
по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, изготвен и ежегодно 
актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. С оглед на 
това предложеният експерт не отговаря на изискваният за позициите ДКЕ №8 и  ККЕ № 
2: Инженер по част „Конструктивна“ заложени в буква „А“ - Дългосрочни ключови 
експерти /ДКЕ/ и „Б“ - Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/ на Раздел VI.3. от 
обявление за обществената поръчка и букви „А“ Дългосрочни ключови експерти /ДКЕ/ 
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и „Б“ - Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/ на т.2.4.2. от документация за 
обществената поръчка. 
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи: 
Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и 
документ/и на участника, който/които съдържа/т променена и/или допълнена информация 
и в който/които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 
изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 
УЧАСТНИК № 18 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците  
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 
подписан от управителя на дружеството Надя Петкова и приложен на подходящ оптичен 
носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 
редактиране на неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени 
документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за 
създаване на обединение. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът е удостоверил: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - „ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
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 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ 
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ 
РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. Съответствието си с този 
критерии за подбор участникът е доказал с валидно Удостоверение №РК0456 издадено от 
ДНСК. 
  Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представения ЕЕДОП участника не е  удостоверил: 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Действително в електронно представения ЕЕДОП участника е 
попълнил съответното поле на Раздел В „Технически и професионални способности“, Част 
IV: „Критерии за подбор“, като по отношение на ДКЕ №8: Инженер по част 
„Конструктивна“, предвиден и за позиция ККЕ № 2: Инженер по част „Конструктивна“ – 
Красимира Костадинова е посочена информация за: учебно заведение, където е придобито 
образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ 
придобитото образование и квалификация, но при служебно извършена справка 
комисията установи, че лицето - Красимира Костадинова, което дружеството 
предвижда за тези позиции в екипа си не фигурира в Списъка на правоспособните 
физически лица, чрез които се упражнява дейността, който е неразделна част от 
Удостоверение №РК0456 издадено от ДНСК за извършването на дейностите по чл. 166, 
ал. 1, т. 1 ЗУТ, каквото е изискването към всичи експерти заложено в  Раздел VI.3. от 
обявление за обществената поръчка и т.2.4.2. от документация за обществената 
поръчка. 

 
 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена и/или 
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допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията в 
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 
УЧАСТНИК № 19 

ОБЕДИНЕНИЕ „ЗАПАДНИ РОДОПИ“ 
 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците  
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и четири 
броя Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „ЛИФО“ ООД с дялово участие – 42 %,  „ФИДИ  КОНСУЛТ“ ООД  с 
дялово участие – 38% и „СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ“ ООД с дялово участие – 20 %. 
Съгласно договора, ОБЕДИНЕНИЕ „ЗАПАДНИ РОДОПИ“ се представлява от Юлия Цаклева  
(управител на „ЛИФО“ ООД). 
 
 С представените четири броя ЕЕДОП ОБЕДИНЕНИЕ „ЗАПАДНИ РОДОПИ“ и 
включените в него дружества са удостоверили: 
 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на участниците, 
както и липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ 
ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ“ от 
обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. Съответствието си с този критерии за подбор 
„ЛИФО“ ООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0507 издадено от ДНСК. 
Съответствието си с този критерии за подбор „ФИДИ  КОНСУЛТ“ ООД е доказал с валидно 
Удостоверение №РК0372 издадено от ДНСК. Съответствието си с този критерии за подбор 
„СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ“ ООД е доказал с валидно Удостоверение №РК0279 издадено 
от ДНСК. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
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СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представените четири броя ЕЕДОП ОБЕДИНЕНИЕ „ЗАПАДНИ РОДОПИ“ и 
включените в него дружества не са удостоверили: 
 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на участниците, 
както и липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ 
ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Действително участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен 
носител/ и четири броя ЕЕДОП /в електронен вид, приложен на подходящ оптичен носител 
към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране 
на неговото съдържание/, но при преглед на представения ЕЕДОП на участника в 
обединението – „ФИДИ  КОНСУЛТ“ ООД, комисията установи, че той е подписан 
единствено от единия управител на дружеството – Виолета Ирмилайчева-Павлова, като 
липсва подпис от втория управител на дружеството – Иван Кирев, като по този начин за 
последния не е установено съответствието му с изискванията към личното състояние на 
участниците и липсата на основанията за изключване. В тази връзка разпоредбата на чл. 
40, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки изрично е 
посочил кои са лицата, които представляват участника, а именно при дружество с 
ограничена отговорност, това са лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, тоест 
управителя. 
 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на участниците, 
както и липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ 
ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Действително участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен 
носител/ и четири броя ЕЕДОП /в електронен вид, приложен на подходящ оптичен носител 
към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране 
на неговото съдържание/, но при преглед на представения ЕЕДОП на участника в 
обединението – „СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ“ ООД, комисията установи, че той е 
подписан единствено от единия управител на дружеството – Димитър Цанев, като липсва 
подпис от втория управител на дружеството – Стефан Цанев, като по този начин за 
последния не е установено съответствието му с изискванията към личното състояние на 
участниците и липсата на основанията за изключване. В тази връзка разпоредбата на чл. 
40, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки изрично е 
посочил кои са лицата, които представляват участника, а именно при дружество с 
ограничена отговорност, това са лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, тоест 
управителя. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Информация по това направление е представена в съответното поле на 
Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ на 
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ЕЕДОП на „СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ“ ООД, като по отношение на ДКЕ №3: Координатор 
„безопасност и здраве”, предвиден и за позиция ККЕ № 5: Координатор „безопасност и здраве” 
– Димитър Цанев е посочена информация за: квалификация,  преминато обучение, номер на 
документа, но не е посочена информация относно учебно заведение, където е придобито 
образованието, специалност, номер на документа, удостоверяващ придобитото 
образование и квалификация, както и не е посочена информация относно организацията 
провела обучението за Координатор „безопасност и здраве” и пълното наименование на 
проведеното обучение и валидността на документа. 

 
 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена и/или 
допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията в 
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 
УЧАСТНИК № 20 
ДЗЗД „ГАРНЕТС“ 

 
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и четири 
броя Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
приложени на подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им/ и копие на сключен договор 
за обединение между „ГАРНЕТС БГ“ ООД с дялово участие – 70 %, „ГАРНЕТС 
КОНСУЛТИНГ“ АД с дялово участие – 20 % и „ЧВМ Консулт“ ЕООД с дялово участие – 
10%. Съгласно договора, ДЗЗД „ГАРНЕТС“ се представлява от Катерина Свободова  
(управител на „ГАРНЕТС БГ“ ООД). 
 
 С представените четири броя ЕЕДОП ДЗЗД „ГАРНЕТС“ и включените в него 
дружества са удостоверили: 
 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на участниците, както 
и липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - „ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – 
„ГОДНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ 
РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
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документация за обществената поръчка. Относно съответствието си с този критерии за подбор 
участникът в обединението „ГАРНЕТС КОНСУЛТИНГ“ АД е посочил наличие на 
Удостоверение №13031/11/03100 MIPOX01MKLHSU от 30.03.2012г. - Министерство на 
промишлеността и търговията на Чешка Република. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 
 С представените четири броя ЕЕДОП ДЗЗД „ГАРНЕТС“ и включените в него 
дружества не са удостоверили: 
 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на участниците, както 
и липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - „ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Действително участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ 
и четири броя ЕЕДОП /в електронен вид, приложен на подходящ оптичен носител към пакета 
документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 
съдържание/, но при преглед на представения ЕЕДОП на участника в обединението – 
„ГАРНЕТС БГ“ ООД, комисията установи, че той е подписан единствено от единия 
управител на дружеството – Катерина Свободова, като липсва подпис от втория 
управител на дружеството – Мартин Вондрачек, като по този начин за последния не е 
установено съответствието му с изискванията към личното състояние на участниците и 
липсата на основанията за изключване. В тази връзка разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки изрично е посочил кои са лицата, 
които представляват участника, а именно при дружество с ограничена отговорност, това са 
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, тоест управителя. 
 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на участниците, както 
и липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - „ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Действително участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ 
и четири броя ЕЕДОП /в електронен вид, приложен на подходящ оптичен носител към пакета 
документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 
съдържание/, но при преглед на представения ЕЕДОП на участника в обединението – „ЧВМ 
Консулт“ ЕООД, комисията установи, че той е подписан от лице което не е задължено да 
го прави, а именно от едноличния собственик на капитала, като липсва подпис от 
управителя на дружеството – Валери Младенов, като по този начин за последния не е 
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установено съответствието му с изискванията към личното състояние на участниците и 
липсата на основанията за изключване. В тази връзка разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки изрично е посочил кои са лицата, 
които представляват участника, а именно при дружество с ограничена отговорност, това са 
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, тоест управителя. 
 В ЕЕДОП на ДЗЗД „ГАРНЕТС“ в Раздел Б „Информация за представителите на 
икономическия оператор“ липса информация за лицето или лицата, упълномощени да 
представляват икономическия оператор. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3.2. - „Изискване за наличие на застраховка“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
Действително в електронно представения ЕЕДОП на „ГАРНЕТС КОНСУЛТИНГ“ АД е 
попълнено съответното поле на Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от Част IV: 
„Критерии за подбор“, отнасяща се до застраховка „Професионална отговорност“, като в 
активираното поле „Издаден/о от:“ е посочил данни за застрахователна сума – 2 439 024.00 лв.; 
орган издаващ документа – Kooperativa Vienna insurance group; позоваване на документа - 
№7720970991, но в представения ЕЕДОП не е посочена информация относно датата на 
издаване на съответната застраховка професионална отговорност, вида на 
застрахованата дейност и период на валидност. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в т. 1 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.1. – „Изискване за опит“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. Действително в електронно 
представения ЕЕДОП на „ГАРНЕТС КОНСУЛТИНГ“ АД е попълнено съответното поле на 
Раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ 
отнасяща се до изискването за опит, като в активираното поле е посочена информация за, 
стойност – 657809 лв., начална дата – 12.12.2012, крайна дата – 12.11.2015 и получател - 
„Североческа водаренска сполечност“ [Северночешко водоснабдително дружество] АД, но не 
е посочена информация относно услугите (предмет на дейността), като по това 
направление е записано - „Литвинов – пречиствателна станция за отпадни води“. 
 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в т. 2 от Раздел III.1.3 – 
„ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената 
поръчка и т.2.4.2. – „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“ от т.2 - 
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за 
обществената поръчка. Действително в електронно представения ЕЕДОП на „ГАРНЕТС 
КОНСУЛТИНГ“ АД е попълнено съответното поле на Раздел В „Технически и професионални 
способности“, Част IV: „Критерии за подбор“, като комисията установи следните 
обстоятелства:  

- По отношение на експертите предложени за позициите ДКЕ №1: Ръководител 
надзорен екип (Резидент инженер); ДКЕ №2: Заместник резидент и ДКЕ №4: 
Инженер ВиК мрежи липсва информация, че същите са част от оторизираните 
лица на „ГАРНЕТС КОНСУЛТИНГ“ АД, чрез които дружеството осъществява 
дейностите по оценка на съответствието на инвестиционни проекти и 
упражняването на строителен надзор. 

- по отношение на ДКЕ №5: Инженер по качество и съответствие на материалите – Карел 



   
 

44 
 

Опатрни, дружеството е посочило информация за: учебно заведение, където е 
придобито образованието, специалност и квалификация, номер на документа, 
удостоверяващ придобитото образование и квалификация, но не е посочена 
информация относно притежанието на валиден документ за завършен 
курс/диплом, удостоверение за правоспособност за контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент 
документ съгласно националното му законодателство. 

- по отношение на ДКЕ №8: Инженер по част „Конструктивна“ - инж. Милан Мазач е 
посочена информация за: учебно заведение, където е придобито образованието, 
специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ придобитото 
образование и квалификация, но не е посочена информация относно притежание на 
валидно удостоверение за упражняване на технически контрол по част 
„Конструктивна“ и включване в списъка, изготвен и ежегодно актуализиран от 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в 
„Държавен вестник“, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от 
компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава 
- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

- Участикът не е предвидил Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/, както следва: 
ККЕ № 1: Инженер ВиК мрежи; ККЕ № 2: Инженер по част „Конструктивна“; ККЕ 
№ 3: Инженер по част „Пътна“ и ВОД; ККЕ № 4: Инженер – Геодезист; ККЕ № 5: 
Координатор „безопасност и здраве” - за етапа на инвестиционното проектиране.  

 Съответствието си с част от критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.8 – „Правна 
форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се 
възлага поръчката“ от обявление за обществената поръчка и т.5 - „УЧАСТИЕ НА 
ОБЕДИНЕНИЯ, НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА“ от документация за обществената 
поръчка. Действително в представеното към офертата споразумение за обединение от 
15.01.2019 г. ДЗЗД „ГАРНЕТС“ е посочена информация относно: 1. правата и задълженията 
на участниците в обединението; 2. клауза за солидарна отговорност на лицата – участници в 
обединението, за задълженията по договора за обществена поръчка, но в споразумението 
липсва описание на видът на дейностите, които ще изпълнява всеки от членовете на 
обединението. Съгласно чл. 2 на Раздел V „РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕ И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА“, страните по споразумението се договарят за 
следното: „Страните се съгласяват, че при възлагане на обществената поръчка на 
обединението, ще изпълнят нейния предмет, като извършват възложените дейности, при 
разпределение на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член на 
обединението, в съответствие с подробното описание в Приложение № 1 неразделна част 
към този договор, което детайлно описва функциите, правата и задълженията на всеки 
съдружник и представлява неразделна част от този договор.“ В тази връзка сред 
представените към офертата документи липсват каквито и да е било приложения към 
споразумението. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 
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представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
и/или друг/и документ/и на участника, който/които съдържа/т променена и/или 
допълнена информация и в който/които са отразени констатациите на комисията в 
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 
УЧАСТНИК № 21 

„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участниците 
Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 
подписан от управителя на дружеството Богдана Панайотова и приложен на подходящ оптичен 
носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 
редактиране на неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени 
документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за 
създаване на обединение. 
 
 С представения ЕЕДОП участникът е удостоверил: 
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, както и 
липсата на основанията за изключване, заложени в Раздел ІІI.1.4 – „ОБЕКТИВНИ ПРАВИЛА 
И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.1. - „ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“, от т. 2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.1. – „ГОДНОСТ 
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ 
РЕГИСТРИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.2. - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ). ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА“ от документация за обществената поръчка. Съответствието си с този 
критерии за подбор участникът е доказал с валидно Удостоверение №РК0652 издадено от 
ДНСК. 
  Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел ІІI.1.2.- 
„ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от обявление за обществената поръчка 
и т.2.3. - „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
 Съответствието си с критериите за подбор, заложени в Раздел III.1.3 – „ТЕХНИЧЕСКИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ от обявление за обществената поръчка и т.2.4. - 
„ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ“ от т.2 - „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от 
документация за обществената поръчка. 
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Водена от горната констатация, на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП комисията единодушно 
прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние 
на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи 
от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия 
на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от участника 
на комисията на нов/и единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържат променена и/или допълнена 
информация. 

 
2. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 
участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи.  

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри, в това 
число в Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на правосъдието, 
комисията единодушно  

Р Е Ш И: 
 

I. На основание чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП препис от настоящия 
протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към 
личното състояние и критериите за побдор, включително установяването на наличие на липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки, 
да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

II. На основание чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се изисква от 
участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена и/или допълнена 
информация, индивидуализирана по-горе по отношение на всеки отделен участник съобразно 
направените констатации, в срок до 5 /словом пет/ работни дни, считано от датата на получаване 
на настоящия протокол. Посочената възможност се прилага и за подизпълнителите и третите 
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато 
е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 
когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до 
обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да бъде подписан от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да представляват участника. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти.  

Забележка: Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от Преходните 
и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., единният европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.  

В изпълнение на посоченото изискване възложителят е предоставил на заинтересованите 
лица формуляр на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /по образец 
към документацията за обществената поръчка/, подготвен с програма за текстообработка, при 
спазване на условието за общодостъпност на използваните средства. Електронният формат на 
формуляра е достъпен и оперативно съвместим с най-разпространените пазарни продукти на 
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информационните и комуникационните технологии за широка употреба и не ограничава достъпа 
на заинтересовани лица.  

Начинът за предоставяне на единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен 
носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя 
документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.  

При подготовката на единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
участниците следва да спазват методическите указания и разясненията, предоставени от 
Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка на интернет страницата на 
Агенцията по обществени поръчки – Портал за обществени поръчки, в това число: Методическо 
указание с изх. № МУ-4 / 02.03.2018г. от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени 
поръчка, публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки в Раздел 
„Законодателство и методология“, Поле „Методология“, Секция „Методически указания“ - 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf; Разяснения от Изпълнителния 
директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувани на интернет страницата на 
Агенцията по обществени поръчки в Раздел „Законодателство и методология“, Поле 
„Методология“, Секция „Въпроси и отговори“: http://rop3- 
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL .  

III. Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с придружително 
писмо във „В и К“ ЕООД гр. Смолян във вида съгласно изискванията на документацията за 
участие. Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или куриерска 
служба, при което разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за постъпване на 
документите при възложителя. 

 
Настоящия протокол е технически съставен на 25.03.2019 год.  

 
 
Председател:   ЗАЛИЧЕНО  съгл. Чл.36а, ал.3 от ЗОП 
                                (инж. Николай Сираков)   
 
 Членове:      :   ЗАЛИЧЕНО  съгл. Чл.36а, ал.3 от ЗОП 
                        (Павлин Колев) 
              
                   ЗАЛИЧЕНО  съгл. Чл.36а, ал.3 от ЗОП 
                     (Севда Хаджиева) 
           
                   ЗАЛИЧЕНО  съгл. Чл.36а, ал.3 от ЗОП 
                     (инж. Саша Крайчева) 
 

      ЗАЛИЧЕНО  съгл. Чл.36а, ал.3 от ЗОП 
                     (Хамди Моллов) 
 
                   ЗАЛИЧЕНО  съгл. Чл.36а, ал.3 от ЗОП 
                     (Симеон Велинов) 
 
                   ЗАЛИЧЕНО  съгл. Чл.36а, ал.3 от ЗОП 
                     (Донка Щерева) 


