
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 

       _____________________________________________  
              София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 
 
 

 
                                                    П Р О Т О К О Л  № 1 
 
 
От заседанието на Комисия за извършване на подбор, разглеждане и оценка на   офертите и 
класиране в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Строителство в недвижими имоти, 
използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски столове и 
общежития“ЕАД, по три обособени позиции: 1.Недвижими имоти, находящи се на 
територията на районите за планиране Северен централен и Североизточен; 2. Недвижими 
имоти находящи се на територията на Югоизточня район за планиране; 3. Недвижими 
имоти, находящи се на територията на районите за планиране Южен централен, 
Югозападен и Северозападен“, обявена под номер 01287-2018-0003. 
 
         Днес, 17.12.2018г. в  административната сграда на „Студентски столове и общежития”ЕАД, 

гр. София, Студентски  град, бл.5, ет.2, в  заседателна зала - стая № 216, комисията назначена със 

заповед № 124 от 17.12.2018 г. на изпълнителния директор в състав:  

Председател:  
 

         Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в  С С О  ЕАД; 
 

         Членове:  
 

Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л  Финансов отдел  в  ССО ЕАД; 

Инж. Eмил Гигов Гигов– Главен експерт високо строителство и метални конструкции,      

външен експерт, Камара на строителите в България.  

                                                                 
Започна своята работа по разглеждане и оценка на офертите в откритата процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Строителство в недвижими имоти, използвани за 
осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски столове и 
общежития“ЕАД, по три обособени позиции: 1.Недвижими имоти, находящи се на 
територията на районите за планиране Северен централен и Североизточен; 2. Недвижими 
имоти находящи се на територията на Югоизточня район за планиране; 3. Недвижими 
имоти, находящи се на територията на районите за планиране Южен централен, 
Югозападен и Северозападен“, открита с решение №92  от 26.10.2018 г. на изпълнителния 
директор, възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.14 от Закон за обществените поръчки. 
В посочения в Обявлението за поръчка час и в т.3 от заповед № 124/17.12.2018 г.  – 10:00 часа, 

длъжностно лице от деловодството на „Студентски столове и общежития“ЕАД, предаде на 

председателя на комисията 8 (осем) броя опаковки  срещу подпис, описани в Протокол за 



участниците подали оферти, записани във входящия регистър за обществени поръчки на 

Възложителя съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП по реда на постъпването им. Комисията констатира, 

че  до посочения  срок за подаване на оферти са постъпили общо  8 броя запечатани, непрозрачни 

и надписани опаковки, всички с ненарушена цялост и получени в деловодството до определения 

за подаване на офертите краен срок (16:00 часа на 13.12.2018 г.). 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха декларации за липса на 

материален и частен интерес и свързаност с участниците, по смисъла на чл. 103, ал.2 от Закона за 

обществените поръчки.   

Преди да пристъпи към отварянето на получените опаковки, комисията даде възможност на 

явилото се лице в залата да посочи  в какво  качество присъства. Присъстващото лице Васил 

Димитров Атанасов удостовери качеството си на упълномощен представител на участник в 

процедурата ДЗЗД „Скаптопара Билд“ и вписа имената си в присъствения списък на заседанието. 

Не се явиха представители на средствата за масово осведомяване. 

След вписване на името на присъстващия представител на участник в процедурата, 

председателят на комисията прочете наименованията на участниците  подали оферти за  участие, 

които са, както следва: 

1. „Красстрой“ ООД, вх.№ 178 /13.12.2018 г., 13:25 ч.; ОП-1. 
 

2. „Общежития 2019“ДЗЗД, вх.№ 179/13.12.2018 г.,13:26 ч,ОП-2 и ОП-3. В обединението 

участват следните членове:„Красстрой“ООД, „АТ Инженеринг 2000“ООД. 

3. „Скаптопара Билд“ДЗЗД, вх.№180/13.12.2018г.,14:50ч.,ОП-3.  

В обединението участват следните членове:„Растер – Юг“ООД, „Парсек Груп“ЕООД, 

„Престиж Бизнес“ООД.     

4. „Е.М.И“ДЗЗД, вх.№ 181/ 13.12.2018 г. 15.30 ч., ОП 2 и ОП – 3.  

В обединението участват членовете:„Еко Строй Проект“ЕООД,„Инфраконструкт“ ООД , 

„МегаХидрострой“ЕООД.                     

      5. „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД, вх.№ 182/13.12.2018 г., 15:40 ч., ОП - 2. 

      6. „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД, вх.№ 183/13.12.2018 г., 15:41 ч.,ОП  - 3. 
 
      7. „МГА Инвест“ЕООД, вх.№ 184/13.12.2018 г., 15:45 ч., ОП – 2. 
 
      8. „МГА Инвест“ЕООД, вх.№ 185/13.12.2018 г.1 15:4 ч., ОП-3. 
 
Комисията продължи своята работа, като председателят на комисията отвори по реда на тяхното 

постъпване предложенията на участниците, оповести тяхното съдържание и извърши проверка 

за наличието на подписани технически предложения и запечатани пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 



В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха 

техническите предложения, съдържащи се в офертите на участниците, както и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.5 от ППЗОП, председателят на комисията предложи 

на единствения присъстващ представител на участника „Скаптопара Билд“ДЗЗД, г-н Васил  

Димитров Атанасов, да подпише техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, съдържащи се във всяка от офертите на другите участници в процедурата. В 

отговор на поканата присъстващият представител подписа заедно с тримата членове на   

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците  и техническото 

предложение, съдържащо се в офертите само на тези участници:  

„Красстрой“ООД, „Общежития 2019“ДЗЗД ОП-2 и ОП-3, „МГА Инвест“ЕООД - ОП-3, „Ирел 

Строй Енд Проджект“ЕООД – ОП-3, „Е.М.И.“ДЗЗД – ОП-3. 

При следващи покани за подписване на Технически предложения, съдържащи се в останалите 

оферти, представителят отказа да се възползва от правото си да ги подпише. По време на 

откритото заседание, извършвайки предвидените в чл.54, ал.3 и ал.4 от ППЗОП действия по 

отваряне на запечатаните опаковки по реда на тяхното постъпване и подписването от тримата 

членове на комисията  на откритите в опаковките технически предложения и пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, комисията констатира несъответствия с изискванията на ЗОП и 

ППЗОП, по отношение на следната оферта: 

В опаковката подадена от „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД, участващ за Обособена 

позиция №3, приложеното техническо предложение – Приложение №1, в което са описани 

цялостно условията за изпълнение на поръчката и следва да бъдат залегнали всички 12 дейности, 

за които възложителят е посочил, че е необходимо да бъдат извършени при реализацията на 

поръчката, не е подписано на обозначеното за това място. 

Съгласно чл.180 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), частни документи, подписани от 

лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях 

са направени от тези лица. Следователно, за да се счете, че частни документи (в случая 

Техническите предложения на участниците) са представени в оригинал, е необходимо 

непосредствено след края на текста да бъде поставен собственоръчен подпис.Неподписаните 

частни документи нямат формална доказателствена сила. 

Според комисията, изводът от всичко изложено е, че липсата на подпис върху техническото 

предложение на участника „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД, води до липса на предложение от 

страна на участника, който именно чрез подписа си се ангажира с предложените условия за 

изпълнение на поръчката. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага от 

по-нататъшно участие в процедурата да се отстрани от участие по обособена позиция №3, 



участникът „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД, представил оферта с неподписано 

техническо предложение, което представлява неизпълнение на предварително обявените от 

възложителя условия на поръчката. 

С извършените описани действия и приемане на посоченото решение, публичната част от 

заседанието на комисията приключи в 13.30 часа на 17.12.2018 г. 

 

На 18.12.2018 г.комисията назначена със заповед №.124 от 17.12.2018г. на изпълнителния 

директор, продължи своята работа в състав от всички свои редовни членове, като обсъди 

действията, които следва да бъдат предприети с цел оптимизиране на работата и бързото 

приключване на процедурата при спазване на изискванията на закона. 

Комисията обсъди поставеното от възложителя условие за извършване на задължителен оглед в 

обектите. В документацията изискването за извършване на оглед е развито по следния начин: 

На стр. 7 от документацията се казва: „ Преди да подаде оферта всеки участник в процедурата, 

трябва да извърши оглед на всички обекти, включени в обхвата на обособената 

позиция/позиции за която/които кандидатства, които представляват общежития и столове.  

.....В останалите случаи огледът е необходим, доколкото подаването на адекватна оферта, 

изисква участникът да се е запознал с особеностите на обекта. 

Извършването на огледа ще се осъществява с протокол за оглед, подписаен от представител 

на заинтересованото лице и домакина на общежитието/стола, във връзка с което, 

представителите на заинтересованите лица, извършващи огледи на обектите, ако не са 

законни представители на заинтересованите лица, следва да носят документ отразяващ 

представителната им власт – пълномощно в обикновена писмена форма.  

Всяко извършило оглед лице, следва да изисква от служителя на дружеството,организирало 

огледа, да му бъде даден оригинален екземпляр от протокола за оглед, за да може при 

необходимост да докаже факта на неговото извършване“. 

След като въвежда по цитирания начин задължението за извършване на оглед на всички обекти в 

обособената позиция, за която се подава оферта, възложителят доразвива концепцията си за 

задължителния оглед по следния начин.: 

На стр.67 от документацията е описано съдържанието на техническото предложение, като под 

т.15 е записано следното:  

„15. Декларираме, че при изготвянето на офертата сме извършили оглед на всички посочени от 

възложителя обекти, включени в обхвата на обособената позиция, запознати сме със 

състоянието им, специфичните им особености, и с обема на необходимите СМР“. 

Комисията е единодушна в разбирането  си, че развитото по описания начин в документацията 

изискване налага извода, че всеки участник трябва да извърши оглед на всички обекти включени 

в обхвата на обособената позиция/позиции за която/които кандидатства, като ако участникът не 



извърши оглед дори само в един от обектите в обособената позиция, то офертата му не би 

отговаряла на изискванията на възложителя, тъй като ще е подадена без да е спазено условието 

за оглед. 

Според комисията е необходимо на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП да се извърши проверка 

доколко декларираният от участниците в техническщото предложение оглед е действително 

извършен.Това няма да е трудно, тъй като при стартиране на процедурата всеки клон е получил 

по електронната поща файлове с образец на дневник, в който да се вписват извършените огледи и 

с образец на протокол, екземпляр от който да получава извършилото огледа лице, като с 

протокола участникът може да удостовери факта на извършването на огледа. Предвидените  в 

техническите задания СМР включват постигане на цялостен облик в обекта, включително на 

инсталациите в сградите, като огледът им е невъзможно да се извърши без съдействието на 

представител на общежитията тъй като се намират вътре в сградите.Това е така, тъй като, както е 

изрично посочено в документацията, обектите подлежащи на оглед са обществени сгради с 

ограничен достъп, наложен от съображения за сигурност на студентите, във връзка с което 

ръководствата на клоновете ще допускат огледи да извършват единствено лица, легитимирали се 

с документ за самоличност, посочили кое заинтересовано лице представлявават и доказали 

връзката си с него чрез представено пълномощно. 

Въпросът по който комисията следва да вземе решение е, дали изискването за извършване на 

оглед е условие, посочено в документацията за участие, за изпълнението на което, комисията 

може да извърши проверка преди да разгледа заявленията за участие за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, или е 

условие, което трябва да се изпълни при подготовка на техническото предложение и преценката 

за съответствието с него трябва да се прави на етапа на оценка на техническото предложение. 

След разискване комисията единодушно се обедини около решението да събере информация, с 

цел проверка на извършените огледи от всички участници в процедурата, при следната 

последователност: 

- от управителите на клонове, чиито сгради са обект на интервенция по поръчката, да се 

изискат  копия от дневниците за извършени огледи; 

- от всички участници, които не са записани в дневниците, да се изискат доказателства, че 

действително са извършили оглед; 

- получените доказателства да се проверят, като се изискат  становища от управителите на 

клонове. 

Доколкото така описания процес на проверка и събиране на информация изисква технологично 

време, комисията реши тази проверка да се извърши общо за всички клонове, като събирането на 

информация се провежда успоредно с действията по преглед на заявленията за участие. 



Преценката дали конкретен участник е извършил действително оглед или е декларирал неверни 

обстоятелства в техническото си предложение, комисията ще прави към момента на прегледа на 

техническото предложение  на съответния участник, на база на събраната междувременно по 

описания по-горе начин информация. 

С приемането на отразените в настоящия протокол решения, приключи заседанието, провело се 

на 18.12.2018 г. 

 

На 04.01.2019г.  и  08.01.2019 от 10:00 ч., комисията назначена със заповед №.124 от 17.12.2018 

г.на изпълнителния директор, продължи своята работа в закрито заседание в състав от всички 

свои  редовни членове, с преглед на офертите, подадени по обособени позиции № I, №2 и №3, 

като констатациите са отразени в настоящия протокол. Комисията прие решение, офертите да се 

отворят  по реда на постъпването им, записани във входящия регистър за обществени поръчки на 

Възложителя. 
 

Обособена позииия № I. „Красстрой“ООД. 
 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), представени от участника „Красстрой“ ООД, подал оферта за участие по 

Обособена позиция №1, вписана под № 178/13.12.2018 г. в регистъра на възложителя, показа, че 

участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от закона и 

възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

           1.В Част II, Раздел В, поле „Използване на чужд капацитет“ на представения от участника 

единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), е отбелязано ,,[Х] Да“, което 

означава, че икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор. 

Съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП участникът трябва да представи ЕЕДОП за всяко лице, чиито 

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, а чл. 65, ал. 4 от ЗОП изисква за 

третите лица да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, като липсата на 

основания за отстраняване се декларира именно в ЕЕДОП. 

В случая не са представени ЕЕДОП от други лица, различни от участника, поради което 

комисията е в невъзможност да установи кои са другите субекти, чийто капацитет ще бъде 

използван за изпълнение на критериите за подбор, както е отбелязано в Част II, Раздел В, поле 

„Използване на чужд капацитет“ на представения от „Красстрой“ ООД единен документ, 

съответно не е ясно дали по отношение на тези субекти не са налице основанията за отстраняване 

от процедурата. 

В Част ІІ, Раздел Г, поле Информация за подизпълнители, чиито капацитет икономическият 



оператор няма да използва, на представения от участника ЕЕДОП  е отбелязано „[Х] Да“, което 

налага извода, че икономическият оператор ще възложи изпълнение  на част от поръчката 

(проектиране и авторски надзор) на подизпълнител, като е посочен „Архитектурно студио  

Чангулев“ЕООД, от когото е представен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП. 

Комисията след обсъждане,  изказа предположение, че посочената информация в предходното 

поле „Използване на чужд капацитет“ е относимо към посочения  подизпълнител и погрешно е 

отбелязан отговор „ДА“, отнасящ се за трети лица, а не за подизпълнители, но прие решение 

участникът  да поправи ако грешката е техническа или да представи информаци като попълни  

нов ЕЕДОП.  

 

           2.В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП),  Участникът не е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и 

професионални възможности, залегнал в т. 8.3 от подраздел ІІІ  на документацията, а именно: 

 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на 

настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ строително-монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, ши еквивалентен, с обхват, вкчючващ строително- монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда. ”. 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ инвестиционно 

проектиране, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството“. 

 

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията откри приложени 

три броя Сертификати, доказващи съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника: 

- Стандарт  ISO 14001:2015, сертификат № BG.120850E/U, валиден до 17.10.2019 г., издаден от 

BUREAU VERITAS, с обхват на сертификация строителство, реконструкция и модернизация на 

сгради, текущо поддържане и ремонти; 

- Стандарт  ISO 9001:2015, сертификат № BG.120850E/U, валиден до 17.10.2019 г., издаден от 

BUREAU VERITAS, с обхват на сертификация строителство, реконструкция и модернизация на 

сгради, текущо поддържане и ремонти; 

- Стандарт  ISO 14001:2015, сертификат № СУОС 05115, валиден  до 25.08.2019 г., издаден  от 

ORGANIZATION FOR TEHNIKAL CONFORMITY, за прилагане системата за управление по 

околната среда, с област на приложение на сертификацията – ивестиционно проектиране на 



сгради, съоръжения, интериори, реконструкции, ландшафтен  дизайн  и дизайн на публични 

пространства, издаден на „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД. 

- Стандарт  ISO 9001:2015, сертификат № СУН 03404, валиден  до 25.08.2019 г., издаден  от 

ORGANIZATION FOR TEHNIKAL CONFORMITY, за прилагане системата за управление по 

околната среда, с област на приложение на сертификацията – ивестиционно проектиране на 

сгради, съоръжения, интериори, реконструкции, ландшафтен  дизайн  и дизайн на публични 

пространства, издаден на „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД. 

С представянето на документите към офертата си, Комисията приема, че участникът отговаря на 

посочения критерий за подбор и няма да изисква представянето на допълнителна информация. 

 
3.Нито в приложените на електронен носител ЕЕДОП, нито в останалите документи, 

свързани със съответствието на участника с изискванията към личното състояние, не се съдържа 

декларация за липса на специфичните национални основания за изключване, описани в стр. 18 и 

19 от документацията, а именно: 

� Престъпления против финансовата и данъчната системи, против собствеността и 

против стопанството, свързани с престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 

254а-260 от НК. 

� Нарушения на трудовото законодателство, а именно:  

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на задълженията в областта на трудовото право 

– чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;   

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция 

и трудовата мобилност.  

� Наличие на свързаност с друг участник в процедурата. 

� Наличие на ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, 

произтичащи от чл. 69 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество.  

� Наличие на ограничения, произтичащи от специалния режим на дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони), произтичащи от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

В документацията (стр. 18) е указано, че участникът трябва да декларира липсата на 

посочените обстоятелства в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за 

изключване“ от ЕЕДОП.  



Комисията отчете обстоятелството, че при отваряне през информационната система за 

eЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, на приложения към образците от 

документацията формуляр на ЕЕДОП, не се зарежда Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални 

основания за изключване“ от ЕЕДОП, но това не може да е причина участникът да не предостави 

под никаква форма информация за наличието на описаните обстоятелства.  

 
Предвид изложеното комисията реши, че участникът „Красстрой“ООД , в срок до 5 

работни дни от получаване на настоящия протокол трябва да представи на комисията 

информация относно следното: 

1.  Участникът да уточни дали ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, както е посочил в Част II, Раздел В, поле „Използване на чужд  капацитет“ 

на представения от обединението ЕЕДОП, като ако ще използва - да представи попълнен ЕЕДОП 

от всяко от тези лица. 
       

      2.Участникът да представи коригиран ЕЕДОП, в който да декларира липсата на 

специфичните национални основания за отстраняване, чрез поставяне на отметка в Част ІІІ, 

Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ от формуляра.  

За улеснение на участниците в деня на обявяване на протокола на профила на купувача, там ще 

бъде качен и формуляр на ЕЕДОП, който да се отваря през информационната система за ЕЕДОП, 

достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, с включен Раздел Г „Специфични национални 

основания за изключване“ на Част ІІІ. 

      3. Участникът да представи доказателства, че е извършил оглед на обектите включени в обхвата на 

Обособена позиция №1.  
 

 
Обособена позииия № 2 и Обособена позиция №3. „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД. 

 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), представени от участника  „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД подал оферта за 

участие по Обособена позиция № 2 и Обособена позиция №3 вписана под № 179/13.12.2018 г. в 

регистъра на възложителя, показа, че участникът не е представил необходимата информация, 

позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в 

следното: 

 
               1.„Общежития 2019“ДЗЗД е представило договор за учредяване на обединението 

подписан на 07.12.2018 г. След преглед на документа, Комисията установи, че в договора не са 



уредени дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В част ІІІ „Изисквания 

към участниците в процедурата“, раздел Първи „Общи положения“, залегнал в т.1.6. на 

документацията, а именно:  

        „При участие в обществената поръчка на обединение, което не е юридическо лице, същото 

следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване 

на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението“ 

За да отговори на това изискване участникът - обединение, трябва да посочи в договора за 

учредяване, дейностите които ще изпълнява всеки един от членовете, като се съобрази с 

залегналия в документацията Обхват на обществената поръчка с включени дейности: СМР, 

Проектиране и Упражняване на Авторски надзор по време на строителството. 

 

        2.В Част ІІ, Раздел „А“, поле „Информация на икономическия оператор“ името на 

икономическия оператор е изписано като  „Обединение 2019“ДЗЗД. След преглед на подписания 

договор между участниците, комисията установи, че същите са приели наименованието на 

икономическия оператор да бъде: „Общежития 2019“ДЗЗД. Комисията приема,че участникът е 

допуснал техническа грешка и при представянето на нов ЕЕДОП е препоръчително посочената 

техническа грешка да се поправи. 

 

              3.В част ІІ, раздел „А“, поле „Икономическият оператор участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори“ е отбелязано ,,[Х] 

Не“. Комисията установи, че са приложени ЕЕДОП на членовете в сдружението „Общежития 

2019“ ДЗЗД, „Красстрой“ООД и „АТ Инженеринг 2000“ООД, което води до извода, че 

икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с 

други икономически оператори, но същите не са описани в този раздел.  

              4.В Част II, Раздел В, поле „Използване на чужд капацитет“ на представения от 

участника единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), е отбелязано ,,[Х] Да“, 

което означава, че икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор. 

Съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП участникът трябва да представи ЕЕДОП за всяко лице, чиито 

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, а чл. 65, ал. 4 от ЗОП изисква за 

третите лица да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, като липсата на 

основания за отстраняване се декладира именно в ЕЕДОП. 



В случая не са представени ЕЕДОП от други лица, различни от участника, поради което 

комисията е в невъзможност да установи кои са другите субекти, чийто капацитет ще бъде 

използван за изпълнение на критериите за подбор, както е отбелязано в Част II, Раздел В, поле 

„Използване на чужд капацитет“ на представения от „Общежития 2019“ДЗЗД единен документ, 

съответно не е ясно дали по отношение на тези субекти не са налице основанията за отстраняване 

от процедурата. 
В Част ІІ, Раздел Г, поле „Информация за подизпълнители, чиито капацитет икономическият 

оператор няма да използва“ на представения от участника ЕЕДОП  е отбелязано „[Х] Да“, което 

налага извода, че икономическият оператор ще възложи изпълнение  на част от поръчката 

(проектиране и авторски надзор) на подизпълнител, като е посочен „Архитектурно студио  

Чангулев“ЕООД, от когото е представен надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП. 

Комисията след обсъждане,  изказа предположение, че посочената информация в предходното 

поле „Използване на чужд капацитет“ е относимо към посочения  подизпълнител и погрешно е 

отбелязан отговор „ДА“, отнасящ се за трети лица, а не за подизпълнители, но прие решение 

участникът  да поправи ако грешката е техническа или да представи  информация  като попълни  

нов ЕЕДОП. 

             5.В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП),  Участникът е отбелязал  с ,,[Х] Да“, че ще може да представи  

сертификати за съответствие със стандартите за осигуряване на качеството и за екологично 

управление, но не е посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им 

на валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда., т.е. липсва 

информация  позволяваща на комисията да установи, че като участник отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в т. 8.3 от 

подраздел ІІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на 

настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ строително-монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, ши еквивалентен, с обхват, вкчючващ строително- монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда. ”. 
- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ инвестиционно 

проектиране, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството“. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представени  от „Красстрой“ООД и „АТ Инженеринг 2000“ООД  

членове  на обединението, които  ще изпълняват дейност „строителство“, са отбелязали  с ,,[Х] 

Да“, че ще може да представят  сертификати за съответствие със стандартите за осигуряване на 



качеството и за екологично управление, но не са посочили  информация за номерата на 

сертификатите, техния обхват, срока им на валидност и наименованието на сертифициращите 

организации, нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за 

опазване на околната среда. 
При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията откри приложени 

шест броя Сертификати, доказващи съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника: 

 - Стандарт  ISO 14001:2015, сертификат № BG.120850E/U, валиден до 17.10.2019 г., издаден от 

BUREAU VERITAS, с обхват на сертификация строителство, реконструкция и модернизация на 

сгради, текущо поддържане и ремонти издаден на „Красстрой“ООД; 

-  Стандарт  ISO 9001:2015, сертификат № BG.120850E/U, валиден до 17.10.2019 г., издаден от 

BUREAU VERITAS, с обхват на сертификация строителство, реконструкция и модернизация на 

сгради, текущо поддържане и ремонти, издаден на „Красстрой“ ООД. 

- Стандарт БДС ЕN ISO 14001:2015, сертификат № СИБ 114 18 0021, валиден до 16.05.2021 г., 

издаден от СИБ, с обхват на сертификация проектиране и цялостно изграждане  на промишлени, 

жилищни, обществени и инфраструктурни обекти,  издаден на „АТ Инженеринг 2000“ООД; 

- Стандарт   БДС EN ISO 9001:2015, сертификат № СИБ 109 18 0021 , валиден до 16.05.2021 г., 

издаден от СИБ, с обхват на сертификация проектиране и цялостно изграждане  на промишлени, 

жилищни, обществени и инфраструктурни обекти,  издаден на „АТ Инженеринг 2000“ООД; 

-Стандарт  ISO 14001:2015, сертификат № СУОС 05115, валиден  до 25.08.2019 г., издаден  от 

ORGANIZATION FOR TEHNIKAL CONFORMITY, за прилагане системата за управление по 

околната среда, с област на приложение на сертификацията – ивестиционно проектиране на 

сгради, съоръжения, интериори, реконструкции, ландшафтен  дизайн  и дизайн на публични 

пространства, издаден на „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД. 

- Стандарт  ISO 9001:2015, сертификат № СУН 03404, валиден  до 25.08.2019 г., издаден  от 

ORGANIZATION FOR TEHNIKAL CONFORMITY, за прилагане системата за управление по 

околната среда, с област на приложение на сертификацията – ивестиционно проектиране на 

сгради, съоръжения, интериори, реконструкции, ландшафтен  дизайн  и дизайн на публични 

пространства, издаден на „Архитектурно  студио Чангулев“ ЕООД. 

Предвид горното, Комисията прие, че участникът отговаря на посочения критерий за подбор и 

няма да изисква представянето на допълнителна информация.  
 

               6.Нито в приложените на електронен носител ЕЕДОП, нито в останалите документи, 

свързани със съответствието на участника с изискванията към личното състояние, не се съдържа 

декларация за липса на специфичните национални основания за изключване, описани в стр. 18 и 

19 от документацията, а именно: 



� Престъпления против финансовата и данъчната системи, против собствеността и 

против стопанството, свързани с престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 

254а-260 от НК. 

� Нарушения на трудовото законодателство, а именно:  

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на задълженията в областта на трудовото право 

– чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;   

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция 

и трудовата мобилност.  

� Наличие на свързаност с друг участник в процедурата. 

� Наличие на ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, 

произтичащи от чл. 69 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество.  

� Наличие на ограничения, произтичащи от специалния режим на дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони), произтичащи от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

В документацията (стр. 18) е указано, че участникът трябва да декларира липсата на посочените 

обстоятелства в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ от 

ЕЕДОП.  

Комисията отчете обстоятелството, че при отваряне през информационната система за 

eЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, на приложения към образците от 

документацията формуляр на ЕЕДОП, не се зарежда Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални 

основания за изключване“ от ЕЕДОП, но това не може да е причина участникът да не предостави 

под никаква форма информация за наличието на описаните обстоятелства.  

 

Предвид изложеното комисията реши, че участникът  „ Общежития 2019“ ДЗЗД  в срок до 

5 работни дни от получаване на настоящия протокол трябва да представи на комисията 

информация, относно следното: 

 

1. Да представи анекс към договора за сдружение от 07.12.2018 г., в който членовете на 

обединението изрично да посочат волята си относно това кой ще отговаря за  изпълнение на 

дейностите  включени в обхвата на обществената поръчка. 

 



2. В част ІІ, раздел „А“, поле „Икономическият оператор участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори“,  участникът да 

посочи вярното обстоятелство и да предостави  информация за другите икономически 

оператори, които ще участват в обществената поръчка. 

 

3. Участникът да уточни дали ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, както е посочил в Част II, Раздел В, поле „Използване на чужд капацитет“ 

на представените от обединението, като ако ще използва - да представи попълнен ЕЕДОП от 

всяко от тези лица. 

 
       4.Комисията препоръчва в В Част ІІ, Раздел „А“, поле „Информация на икономическия 

оператор“ името на икономическия оператор да се изпише правилно, съобразно приетото 

наименование на участника  в договора за учредяване.  

 

      5.Участникът да представи коригиран ЕЕДОП, в който да декларира липсата на 

специфичните национални основания за отстраняване, чрез поставяне на отметка в Част ІІІ, 

Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ от формуляра.  

За улеснение на участниците в деня на обявяване на протокола на профила на купувача, 

там ще бъде качен и формуляр на ЕЕДОП, който да се отваря през информационната система за 

eЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, с включен Раздел Г „Специфични 

национални основания за изключване“ на Част ІІІ. 

        6.Участникът да представи доказателства, че е извършил оглед на обектите включени в 

обхвата на Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3.  
 

Обособена позиция №3. „СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД. 

 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), представени от участника  „СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД подал оферта за 

участие по Обособена позиция №3, вписана под № 180/13.12.2018 г.в регистъра на възложителя, 

показа, че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията да 

приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

            1.Никъде в договора за учредяване на сдружение от 03.12.2018 г. както и в допълнителното 

споразумение от 12.12.2018 г.  не е коментирана дейността по авторския надзор. Въпреки логичния извод, 

че тя може да се извършва само от авторите на инвестиционния проект, комисията счита, че поемането на 

ангажимент за изпълнението на дейността „авторски надзор“ в договорите за създаване на обединения е 



необходимо, предвид присъствието й в предмета на настоящата обществена поръчка, включително чрез 

обособяването на стойността на авторския надзор като самостоятелно перо в образеца на ценова оферта. 

Според комисията изискването на чл. 37, ал. 4, т. 3 от ППЗОП в договора за обединение да са описани 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, има за цел възложителят да разполага с 

яснота кой член на обединението за коя част от изпълнението на поръчката отговаря и при положение че 

авторският надзор е изведен като самостоятелна дейност в предмета на поръчката, то трябва изрично в 

договора за обединение да се посочи кой от членовете на обединението ще отговаря за нея. 

 
             2.Нито в приложените на електронен носител ЕЕДОП, нито в останалите документи, 

свързани със съответствието на участника с изискванията към личното състояние, не се съдържа 

декларация за липса на специфичните национални основания за изключване, описани в стр. 18 и 

19 от документацията, а именно: 

� Престъпления против финансовата и данъчната системи, против собствеността и 

против стопанството, свързани с престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 

254а-260 от НК. 

� Нарушения на трудовото законодателство, а именно:  

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на задълженията в областта на трудовото право 

– чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;   

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция 

и трудовата мобилност.  

� Наличие на свързаност с друг участник в процедурата. 

� Наличие на ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, 

произтичащи от чл. 69 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество.  

� Наличие на ограничения, произтичащи от специалния режим на дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони), произтичащи от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

В документацията (стр. 18) е указано, че участникът трябва да декларира липсата на 

посочените обстоятелства в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за 

изключване“ от ЕЕДОП.  

Комисията отчете обстоятелството, че при отваряне през информационната система за 

ЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, на приложения към образците от 

документацията формуляр на ЕЕДОП, не се зарежда Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални 



основания за изключване“ от ЕЕДОП, но това не може да е причина участникът да не предостави 

под никаква форма информация за наличието на описаните обстоятелства.  

На основание гореизложеното комисията реши, че участникът „СКАПТОПАРА 

БИЛД“ДЗЗД в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол трябва да 

представи следното: 

 

           1.Да представи анекс към договора за сдружение от 03.12.2018 г., в който членовете на 

обединението изрично да посочат волята си относно това, кой ще отговаря за дейността по изпълнение на 

авторския надзор, в случай на възлагане на поръчката. 

 

         2. Участникът да представи доказателства, че е извършил оглед на обектите включени в 

обхвата на Обособена позиция №3.  
 
          3.Участникът да представи коригиран ЕЕДОП, в който да декларира липсата на 

специфичните национални основания за отстраняване, чрез поставяне на отметка в Част ІІІ, 

Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ от формуляра.  

За улеснение на участниците в деня на обявяване на протокола на профила на купувача, там ще 

бъде качен и формуляр на ЕЕДОП, който да се отваря през информационната система за ЕЕДОП, 

достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, с включен Раздел Г „Специфични национални 

основания за изключване“ на Част ІІІ. 

 

Обособена позииия № 2 . Обособена позиция № 3. „Е.М.И.“ДЗЗД. 
 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), представени от участника  „Е.М.И.“ДЗЗД подал оферта за участие по 

Обособена позиция №2  и Обособена позиция №3 вписани под 181/ 13.12.2018 г. в регистъра на 

възложителя, показа, че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

          1.Участникът не е представил информация, позволяваща на комисията да установи, че той 

отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в 

раздел ІІ, „Специфични изисквания (Критерии за подбор)“, подраздел ІІ „Изиквания към икономическото 

и финансово състояние на участниците“ т. 6.2 и т.6.3. от документацията, а именно: 
„6.2. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, общо за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 

2017 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността 



си, в размер не по-малък от двойния размер на прогнозната стойност на съответната 

обособена позиция, за която кандидатства. 

6.3. В случай че участникът е подал оферта по две обособени позиции, изискването за 

минимален оборот се отнася за сумарния размер на прогнозните стойности на двете 

обособени позиции.     

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от строителство, 

включително изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство“. 

За да отговори на това изискване участникът следва през последните три приключили финансови 

години да е реализирал минимален оборот съгласно т.6.3, който е сумарния размер  на прогнозните 

стойности по двете позиции. 

В част ІV, „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“на ЕЕДОП  са 

посочени конкретни годишни обороти в стопанската област, обхваната от поръчката за 

изисквания брой финансови години обороти в приложения  ЕЕДОП за участие в Обособена 

позиция  № 2: за 2017 г. – 554 000 (петстотин петдесет и четири хиляди) лева; за 2016 г. – 179 000 

(сто седемдесет и девет хиляди) лева; за 2015 г. – 4.703.000 (четири милиона седемстотин и три 

хиляди) лева, или общата стойност е в размер на 5.436.000 (пет милиона,четиристотин тридесет 

и шест хиляди) лева. В приложения ЕЕДОП за участие в Обособена позиция №3 са посочени 

същите стойности на реализираните през последните три приключени финансови години оборот: 

за 2017 г. – 554 000 (петстотин петдесет и четири хиляди) лева; за 2016 г. – 179 000 (сто 

седемдесет и девет хиляди) лева; за 2015 г. – 4.703.000 (четири милиона седемстотин и три 

хиляди) лева, или общата стойност е в размер на 5.436.000 (пет милиона четиристотин тридесет и 

шест хиляди) лева. Посочената  информация сочи, че минималния оборот за двете позиции, за 

които е подал оферта участникът е в общ размер на 5 436 000 (пет милиона, четиристотин 

тридесет и шест хиляди) лева, което не  съответства на изискването на Възложителя, съгласно 

т.6.3 посочена по-горе. 

 

            2.Комисията не можа да  установи дали участникът отговаря на критерия за подбор, отнасящ се 

до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т. 7.1, подраздел Втори, от раздел Втори  на 

документацията, а именно: 

„ Участникът трябва  да притежава валидна застраховка за „Професионална отговорност”, с 

покритие съответстващо на обема и характера на поръчката за строежи трета категория, съгласно 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 

или съответен валиден еквивалентен документ. “  

Предвид обема и характера на конкретната поръчка, за да отговори на това изискване участникът следва 

да разполага с валидни застраховки за „Професионална отговорност” за дейността „строителство“ с 

минимална застрахователна сума 200 000 лв. и за дейността „проектиране“ с минимална застрахователна 

сума 100 000 лв. В случаите, в които участникът е обединение и дейностите по строителство и 



проектиране са разпределени между различни лица, това лице, което ще изпълнява съответната дейност, 

трябва да е застраховало професионалната си отговорност за нея. 

В ЕЕДОП на „Е.М.И.“ ДЗЗД, е посочена застрахователна сума  за риска „професионална отговорност“ от 

300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно  за какво е застраховката - за проектиране или за 

строителство, за кой от членовете на сдружението е полицата; не е посочен срок на валидност, не е 

посочен кой е застрахователя. В договора за учредяване на сдружението, участниците „Еко Строй 

Проект“ЕООД е определен да отговаря за дейност „строителство“, „Мега Хидрострой“ООД е определен 

да отговаря за набавянето и доставката на технологичното оборудване, стоки, продукти и материали, 

което ще обзпечава за целия период на изпълнение на договора за обществената поръчка, а участникът 

„Инфраконструкт“ООД  ще отговаря за дейности по проектиране и авторски надзор. 

В ЕЕДОП на „Еко Строй Проект“ ЕООД е посочена застрахователна сума  за риска „професионална 

отговорност“ от 300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно обаче за какво е застраховката - за 

проектиране или за строителство, не е посочен срок на  валидност, не е посочено името на застрахователя. 

В ЕЕДОП на „Мега Хидрострой “ООД е посочена застрахователна сума  за риска „професионална 

отговорност“ от 300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно  за какво е застраховката - за проектиране 

или за строителство, не е посочен срок на валидност, не е посочено името на застрахователя. 

В ЕЕДОП на „Инфраконструкт“ООД е посочена застрахователна сума за риска „професионална 

отговорност“ от 100 000 (сто  хиляди) лева. Не става ясно  за какво е застраховката - за проектиране или за 

строителство, не е посочен срок на валидност, не е посочено името на застрахователя.  

 

             3. В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП),  Участникът е отбелязал  с ,,[Х] Да“, че ще може да представи  

сертификати за съответствие със стандартите за осигуряване на качеството и за екологично 

управление, но не е посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им 

на валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда., т.е. липсва 

информация  позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, 

отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в т. 8.3 от подраздел ІІІ  на 

документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на 

настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ строително-монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, ши еквивалентен, с обхват, включващ строително- монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда; 



- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ инвестиционно 

проектиране, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството“. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представени  от „Еко Строй Проект“ЕООД, „Мега 

Хидрострой“ЕООД  и „Инфраконструкт“ООД -  членове  на обединението, които ще изпълняват 

първите двама дейност „строителство“, третият  дейност „проектиране и авторски надзор“ , са 

отбелязали  с ,,[Х] Да“, че ще може да представят  сертификати за съответствие със стандартите 

за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не са посочили  информация за 

номерата на сертификатите, техния обхват, срок на валидност и наименованието на 

сертифициращите организации, нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството или за опазване на околната среда. 
При преглед на представените документи,Комисията неоткри приложени Сертификати, 

доказващи съответствието  с изискването към техническите и професионалните способности на 

участника.Съответствието с този критерий за подбор трябва да се докаже от всеки член на 

обединението, за който е предвидено да извършва дейност по строителство, защото е свързано с 

изискване към качеството при изпълнението на дейността по строителство и инвестиционното 

проектиране, за което е необходимо всички членове на обединението, които ще изпълняват тези 

дейности, да са въвели исканите системи за управление на процесите. 

          4. Участникът не  е представил информация, позволяваща на комисията да установи, че отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионалните възможности на участниците, 

залегнал в т. 8.1.и т.8.2.  от Подраздел Трети, Раздел ІІІ  на документацията, а именно: 
„ 8.1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 2 (два) обекта, 

идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта.  

Под дейност (строителство), идентична или сходна с предмета и обема на 

обществената поръчка”, следва да се разбира извършване на ново строителство и/или 

преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуващи сгради трета категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ от ЗУТ. 

Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан 

акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. 

8.2. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (проектиране), идентична или 

сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта.  

Под „ дейност (проектиране), идентична или сходна с предмета и обема на 

обществената поръчка”, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за 

извършване на ново строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на 

съществуващи сгради трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ от ЗУТ“. 



В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, участникът  е описал  строителство представено от „Еко Строй 

Проект“ЕООД на Многофункционална сграда  с подземни гаражи в УПИ V, кв.120, м.Красно село – 

плавателен канал, по плана на град София. Посочва, че сградата е Трета категория, съгласно 

разрешението за строеж с РЗП 8 000 кв.м.Описани са различни  дейности по  изпълнението и получателя 

на услугата „Тим Технолоджи“ЕООД.  Липсва информация за това дали е съставен и подписан 

акт/протокол за предаване на строежа. От описанието на обекта е видно, че е възложен от „Тим 

Технолоджи“ЕООД, с посочване в ЕЕДОП, че информацията не е достъпна. Независимо от това 

Комисията извърши проверка на налична общодостъпна информация за изследване на категорията на 

обекта и установи, че същите ремонтни дейности с посочени квадратури са извършени от „Инвест Билд 

2010“ЕООД като подизпълнител  в периода 28.02.2017 г. – 15.06.2017 г., а изпълнител на обекта е бил 

„Тим Технолоджи“ЕООД. Комисията не откри информация за участието на „Еко Строй Проект“ЕООД в 

строителството на този обект. 

Относно категорията на обекта  комисията не може да установи от публично достъпните данни, че 

обектът  е жилищна сграда - високо застрояване, съответно не може да направи извод, че декларираният 

от участника опит отговаря на изискванията на възложителя. 

За да бъде категоризирана една жилищна сграда като трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква 

„в“ от ЗУТ, тя трябва да бъде с високо застрояване, т.е. над 15 метра (чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗУТ). 

 

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, участникът  е описал  строителство представено от „Мега 

Хидрострой“ООД за извършени СМР  при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище 

„Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци, няма информация за категорията 

на обектите съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ от ЗУТ.  

Липсва информация за това дали е съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа. От 

описанието на обекта е видно, че е възложен от „Хидростроителство“ООД, с посочване в ЕЕДОП, че 

информацията не е достъпна. Не е посочена категорията на сградите. Независимо от това Комисията 

извърши проверка на налична общодостъпна информация в сайта на Община - гр.Пирдоп за изследване 

на категорията на обектите и установи, че същите строителни дейности по проект 23/321/01490 за 

Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и читалище „Светлина“ с.Душанци, по проведена открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка и техническо предложение, е подписан договор с ДЗЗД „Пирдоп 2014“ 

на 13.12.2014 г.№ Д-74/13.12.2014 г. Срокът за изпълнение е бил 180 (сто и осемдесет календарни дни) и 

най-късно 15.07.2015 г. е следвало да приключи..Стойността на СМР по този договор е възлизала на 

1 627 413.46 лв (същата стойност е посочена в ЕЕДОП на „Е.М.И.“ДЗЗД и ЕЕДОП на „Мега 

Хидрострой“ООД). Прегледът на техническите документи за двете сгради, комисията установи, че РЗП 

на сградата на читалище „Напредък“ е 2927 кв.м., а на Читалище „Светлина“ 830.31 кв.м.Съгласно чл.137, 

ал.1, т.3, б.“в“ от ЗУТ, трета категория е обществена сграда  с РЗП над 5000 кв.м., или с места от 200 до  

1000 бр.Видно от горното, сградите не попадат в трета категория, съгласно изискванията на възложителя. 

 



За обект представен от „Инфраконструкт“ООД е за изготвяне на Технически проект на обект 

„Енергоефективна реконструкция на сградата на „МБАЛ Червен Бряг“, гр.Червен бряг, ул.“Яне 

Сандански“№61, РЗП 10159.38 кв.м., период на изпълнение 07.08.2018  - 22.10.2018 г.Няма информация 

за получателя на услугата. Посочено е, че тази информация не е достъпна. Независимо от това Комисията 

извърши проверка на налична общодостъпна информация в сайта на Община – гр.Червен бряг за 

изследване на обекта и установи, че като възложител, Община – гр.Червен бряг, на 21.06.2018 г. след 

класиране на участници и определяне на изпълнител е сключила договор  след проведена процедура  за 

обществена поръчка, с предмет: “Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, 

строително-монтажни работи и авторски надзор) за обект Енергоефективна реконструкция на сградата на 

„МБАЛ Червен бряг“ЕООД, гр.Червен бряг  с „ВИА ИНТЕЛЕГО“ООД,  със срок на изпълнение 30 

(тридесет) календарни дни. Комисята не откри информация за участието на „Инфраконструкт“ООД в 

изготвянето на проектирането на обекта.  

 
5. Нито в приложените на електронен носител ЕЕДОП, нито в останалите документи, 

свързани със съответствието на участника с изискванията към личното състояние, не се съдържа 

декларация за липса на специфичните национални основания за изключване, описани в стр. 18 и 

19 от документацията, а именно: 

� Престъпления против финансовата и данъчната системи, против собствеността и 

против стопанството, свързани с престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 

254а-260 от НК. 

� Нарушения на трудовото законодателство, а именно:  

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на задълженията в областта на трудовото право 

– чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;   

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция 

и трудовата мобилност.  

� Наличие на свързаност с друг участник в процедурата. 

� Наличие на ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, 

произтичащи от чл. 69 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество.  

� Наличие на ограничения, произтичащи от специалния режим на дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони), произтичащи от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 



В документацията (стр. 18) е указано, че участникът трябва да декларира липсата на 

посочените обстоятелства в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за 

изключване“ от ЕЕДОП.  

Комисията отчете обстоятелството, че при отваряне през информационната система за 

eЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, на приложения към образците от 

документацията формуляр на ЕЕДОП, не се зарежда Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални 

основания за изключване“ от ЕЕДОП, но това не може да е причина участникът да не предостави 

под никаква форма информация за наличието на описаните обстоятелства.  

Предвид изложеното комисията реши, че участникът „Е.М.И.“ ДЗЗД, в срок до 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол трябва да представи на комисията информация за Обособена 

позиция №2 и Обособена позиция №3, относно следното: 

 

           1.Участникът да докаже, че отговаря на съответствето с критерия за подбор, отнасящ се до 

икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т. 6.3, от раздел Б, част ІV  а именно: 

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо 

за последните три приключили финансови години ( 2015 г., 2016 г и 2017г.), в зависимост от датата, на 

която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност 

по двете обособени позиции, за които подава оферти.  

 

           2. Участникът да докаже, че отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и 

финансовото му състояние, залегнал в т. 6.1. на подраздел Втори, раздел Втори на документацията, а 

именно: 

          „Участникът трябва да притежава валидна застраховка за „Професионална отговорност”, с 

покритие съответстващо на обема и характера на поръчката за строежи трета категория, съгласно 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 

или съответен валиден еквивалентен документ. “ 

Участникът да представи информация, позволяваща на комисията да установи, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т. 6.1 на подраздел Втори, 

раздел Втори на документацията, за което следва да се изясни дали членовете на обединението „Еко 

Строй Проект“Е ООД който ще извършва строителство и „Мега Хидрострой“ЕООД , който ще изпълнява 

дейност свързана със строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, притежават валидна застраховка за 

професионална отговорност за дейността „строителство“, с покритие съответстващо на обема и характера 

на поръчката за строежи трета категория, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството (с минимална застрахователна сума 200 000 лв. за 

дейността „строителство“) или съответен валиден еквивалентен документ. 

Информацията трябва изрично да посочва разполагат ли членовете на обединението „Еко Строй Проект“ 



ЕООД и „Мега Хидрострой“ЕООД с валидна застраховка „Професионална отговорност” за изпълнение 

на дейността „строителство“, за каква застрахователна сума, при кой застраховател и с каква валидност е 

полицата.  

Участникът да представи информация, позволяваща на комисията да установи, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т. 6.1 на подраздел Втори, 

раздел Втори на документацията, за което следва да се изясни дали членът на обединението 

„Инфраконструкт“  ООД който ще отговаря за  проектиране и авторски надзор притежава валидна 

застраховка за професионална отговорност за дейността „проектиране“, с покритие съответстващо на 

обема и характера на поръчката за строежи трета категория, съгласно Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството (с минимална застрахователна сума 100 

000 лв.) или съответен валиден еквивалентен документ. Информацията трябва изрично да посочва 

разполага ли членът на обединението „Инфраконструкт“ ООД с валидна застраховка „Професионална 

отговорност” за изпълнение на дейността „проектиране“, за каква застрахователна сума, при кой 

застраховател и с каква валидност е полицата. 

 

              3.Участникът да докаже, че отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и 

професионални възможности, залегнал в т.8.3 от подраздел ІІІ  на документацията, за което следва да 

се изясни дали всеки от членовете на обединението, който ще извършва дейност съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 

създаване на обединение, е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на 

настоящата обществена поръчка, съгласно: 

-  стандарт EN ISO 9001:2015 или EN ISO 14001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ 

строително-монтажни работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на 

околната среда; 

-  стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ инвестиционно проектиране, 

или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

Участникът да представи информация, позволяваща на комисията да установи, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности,  за което следва да се изясни дали 

членовете  на обединението  „Еко Строй Проект“ ЕООД и „Мега Хидрострой“ЕООД  са  въвели системи 

за управление на процесите с обхват включващ строително-монтажни работи, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството и „Инфраконструкт“ООД с обхват включващ   проектирането. с обхват, или 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 

 

           4. Да  представи информация, позволяваща на комисията да прецени дали участникът отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионалните му способности, залегнал в т.8.1.и 

т.8.2 на документацията а именно: 



„ 8.1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 2 (два) обекта, 

идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта.  

8.2. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (проектиране), идентична или 

сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта“.  

Съответствието с този критерий за подбор трябва да се докаже по отношение на членовете на 

обединението „ЕКО Строй Проект” ЕООД и „Мега Хидрострой“ЕООД за дейност строителство 

и по отношение на члена на обединението „Инфраконструкт“ООД, за който е предвидено да 

извършва проектиране съгласно договора за обединението. 

 

            5.Участникът да представи доказателства, че е извършил оглед на обектите включени в 

обхвата на Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3.  

 

              6.Участникът да представи коригиран ЕЕДОП, в който да декларира липсата на 

специфичните национални основания за отстраняване, чрез поставяне на отметка в Част ІІІ, 

Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ от формуляра.  

За улеснение на участниците в деня на обявяване на протокола на профила на купувача, 

там ще бъде качен и формуляр на ЕЕДОП, който да се отваря през информационната система за 

eЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, с включен Раздел Г „Специфични 

национални основания за изключване“ на Част ІІІ. 

 

Обособена позииия № 2. „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), представени от участника  „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД подал оферта 

за участие по Обособена позиция №2 вписана под № 182/13.12.2018 г.в регистъра на 

възложителя, показа, че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

                  1.Участникът не  е представил информация, позволяваща на комисията да установи, че 

отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионалните възможности на 

участниците, залегнал в т. 8.1.и т.8.2.  от Подраздел Трети, Раздел ІІІ  на документацията, а именно: 
„ 8.1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 2 (два) обекта, 

идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта.  



Под дейност (строителство), идентична или сходна с предмета и обема на 

обществената поръчка”, следва да се разбира извършване на ново строителство и/или 

преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуващи сгради трета категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ от ЗУТ. 

Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан 

акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. 

8.2. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (проектиране), идентична или 

сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта.  

Под „ дейност (проектиране), идентична или сходна с предмета и обема на 

обществената поръчка”, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за 

извършване на ново строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на 

съществуващи сгради трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ от ЗУТ“. 

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, е посочил опит в строителството и проектиране на 3 обекта: 

Първи обект – „Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община- гр.Хасково по обособени позиции: Сграда с 

административен адрес гр.Хасково, ул. „Стара планина“№45-51, и.д.№77195.715.73.1,сума 871637 лв.; 

начална дата 16.08.2017 г.;крайна дата 12.04.2018 г.; получател Община Хасково. Не е посочена 

информация за категорията на сградата. След проверка на общодостъпната информация в профила на 

купувача на Община – гр.Хасково, комисията установи,  че се касае за 10-етажна жилищна сграда високо 

строителство, РЗП-6246.2 кв.м., представляваща сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква 

„в“ от ЗУТ. Проверката  в публично достъпния регистър на АОП и на профила на купувача на 

електронната страница на община – гр.Хасково,  установи, че за сградата е обявена обществена поръчка с 

уникален номер на поръчката 00211-2017-0028, изпълнител по договора е „Топлина Евро-Арт“ДЗЗД, 

подписан на 08.05.2018 г. В договора са включени изпълнението на следните дейности: изработване на 

инвестиционен проект във фаза работен проект; изпълнение на строително-монтажни работи и авторски 

надзор.Комисията не откри информация за участието в процедурата на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ“ЕООД. 

Втори обект  „Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията 

на НПЕЕМЖС на територията на Община- гр.Перник  по обособени позиции, Обособена позиция 

№4:Многофамилна жилищна сграда Рай – гр.Перник, ул. „Отец Паисий“ №58, сума 973 896 лв., лв.; 

начална дата 22.01.2018 г., крайна дата 04.07.2018 г.; получател Община - гр.Перник. Не е посочена 

информация за категорията на сградата. След проверка на общодостъпната информация в профила на 

купувача на Община – гр.Перник, комисията установи,  че се касае за 8 -етажна жилищна сграда високо 

строителство с три входа, представляваща сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от 

ЗУТ. Проверката  в публично достъпния регистър на АОП и на профила на купувача на електронната 



страница на община – гр.Перник,  установи, че за сградата е обявена обществена поръчка с уникален 

номер на поръчката 00589-2016-0038, изпълнител по договора е „Сарел – саниране“ДЗЗД, подписан на 

15.06.2017г. В договора са включени изпълнението на следните дейности: изработване на инвестиционен 

проект във фаза работен проект по всички части; изпълнение на строително-монтажни работи и авторски 

надзор. Комисията не откри информация за участието в процедурата на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ“ЕООД. 

Трети обект: „Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обекти в 

гр.Радомир по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор по 15 обособени позиции: 

Обособена позиция №5:“Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване 

на обект:Жилищен блок, гр.Радомир, община Радомир, ж.к.“Тракия“бл.№5 по НПЕЕМЖС,включително 

упражняване на авторски надзор“  сума 776 000 лв.; начална дата 10.07.2018 г.; крайна дата 05.11.2018 г., 

получател Община гр.Радомир. Не е посочена информация за категорията на сградата. След проверка на 

общодостъпната информация в профила на купувача на Община – гр.Радомир, комисията установи,  че се 

касае за 8 - етажна жилищна сграда високо строителство с три входа, РЗП 5575 кв.м., височина 24.95 

кв.м., представляваща сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ. Проверката  в 

публично достъпния регистър на АОП и на профила на купувача на електронната страница на община – 

гр.Радомир,  установи, че за сградата е обявена обществена поръчка с уникален номер на поръчката 

00589-2016-0038, изпълнител по договора е „Сарел – саниране“ДЗЗД, подписан на 18.01.2018г. В 

договора са включени изпълнението на на дейностите: изработване на инвестиционен проект във фаза 

работен проект по всички части; изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор. 

Комисията не откри информация за участието в процедурата на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ“ЕООД. 

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, е посочил опит в проектиране на 3 обекта: 

Първи обект: „Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията 

на НПЕЕМЖС на територията на Община-Хасково по обособени позиции:Сграда с административен 

адрес гр.Хасково, ул. „Стара планина“№45-51, и.д.№77195.715.73.1“, сума 49 000 лв.; начална дата 

16.08.2017 г.; крайна дата 05.09.2017 г.; получател Община Хасково. Не е посочена информация за 

категорията на сградата. След проверка на общодостъпната информация в профила на купувача на 

Община – гр.Хасково, комисията установи,  че се касае за 10-етажна жилищна сграда високо 

строителство, РЗП-6246.2 кв.м., представляваща сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква 

„в“ от ЗУТ. Проверката  в публично достъпния регистър на АОП и на профила на купувача на 

електронната страница на община – гр.Хасково,  установи, че за сградата е обявена обществена поръчка с 

уникален номер на поръчката 00211-2017-0028, изпълнител по договора е „Топлина Евро-Арт“ДЗЗД, 

подписан на 08.05.2018 г.В договора са включени изпълнението на следните дейности: изработване на 

инвестиционен проект във фаза работен проект; изпълнение на строително-монтажни работи и авторски 

надзор. Комисията не откри информация за участието в процедурата на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ“ЕООД. 



 

Втори обект  „Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията 

на НПЕЕМЖС на територията на Община- гр.Перник  по обособени позиции, Обособена позиция №4: 

Многофамилна жилищна сграда Рай – гр.Перник, ул. „Отец Паисий“ №58, сума 42 000 лв.; начална дата 

15.06.2017 г.; крайна дата 04.07.2017 г.; получател Община гр.Перник. Не е посочена информация за 

категорията на сградата. След проверка на общодостъпната информация в профила на купувача на 

Община – гр.Перник, комисията установи,  че се касае за 8 - етажна жилищна сграда високо строителство 

с три входа, представляваща сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ. 

Проверката  в публично достъпния регистър на АОП и на профила на купувача на електронната страница 

на община – гр.Перник,  установи, че за сградата е обявена обществена поръчка с уникален номер на 

поръчката 00589-2016-0038, изпълнител по договора е „Сарел – саниране“ДЗЗД, подписан на 15.06.2017г. 

В договора са включени изпълнението  на дейностите: изработване на инвестиционен проект във фаза 

работен проект по всички части; изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор. 

Комисията не откри информация за участието в процедурата на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ“ЕООД. 

Трети обект: „Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обекти в 

гр.Радомир по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор по 15 обособени позиции: 

Обособена позиция №5:“Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване 

на обект:Жилищен блок, гр.Радомир, община Радомир, ж.к.“Тракия“бл.№5 по НПЕЕМЖС,включително 

упражняване на авторски надзор“  сума 44 000 лв.;начална дата 18.01.2018 г., крайна дата 18.03.2018 г., 

получател Община гр.Радомир. Не е посочена информация за категорията на сградата. След проверка на 

общодостъпната информация в профила на купувача на Община – гр.Радомир, комисията установи,  че се 

касае за 8 -етажна жилищна сграда високо строителство с три входа, РЗП 5575 кв.м.,височина 24.95 

кв.м.представляваща сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ. Проверката  в 

публично достъпния регистър на АОП и на профила на купувача на електронната страница на община – 

гр.Радомир,  установи, че за сградата е обявена обществена поръчка с уникален номер на поръчката 

00589-2016-0038, изпълнител по договора е „Сарел – саниране“ДЗЗД, подписан на 18.01.2018г. В 

договора са включени изпълнението на на дейностите: изработване на инвестиционен проект във фаза 

работен проект по всички части; изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор. 

Комисията не откри информация за участието в процедурата на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ“ЕООД. 

                 2.В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП),  Участникът не е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и 

професионални възможности, залегнал в т. 8.3 от подраздел ІІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на 



настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ строително-монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, ши еквивалентен, с обхват, включващ строително- монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда; 
- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ инвестиционно 

проектиране, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството“. 

В ЕЕДОП участникът в част ІV, раздел  „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти 

за екологично управление“ , е посочил отговор „ДА“, че ще може да представи сертификати от 

независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.Записал е, че посочената 

информация не е достъпна безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС.   

След преглед на цялата документация представена от участника, Комисията откри приложени 3 броя 

сертификати, с обхват „строителство“:    

        - Сертификат EN ISO 9001:2015 с обхват на сертифициране „Строителство на инфраструктура, 

сгради, съоръжения и специализирани строителни дейности“, издаден  от  сертифициращ орган OHMI 

EuroCert GmbH, регистрационен номер CQ – BG- 034, валиден до 25.10.2020 г. 

           - Сертификат EN ISO 14001:2015 с обхват на сертифициране „Строителство на инфраструктура, 

сгради, съоръжения и специализирани строителни дейности“, издаден  от  сертифициращ орган OHMI 

EuroCert GmbH, регистрационен номер CQ – BG- 004, валиден до 30.03.2019 г. 

           - СертификатBS OHSAS 18001:2007 с обхват на сертифициране „Строителство на инфраструктура, 

сгради, съоръжения и специализирани строителни дейности“, издаден  от  сертифициращ орган OHMI 

EuroCert GmbH, регистрационен номер CQ – BG- 004, валиден до 30.03.2019 г. 

Комсията не откри сертификат - стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ 

инвестиционно проектиране, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 
            3.Нито в приложените на електронен носител ЕЕДОП, нито в останалите документи, 

свързани със съответствието на участника с изискванията към личното състояние, не се съдържа 

декларация за липса на специфичните национални основания за изключване, описани в стр. 18 и 

19 от документацията, а именно: 

� Престъпления против финансовата и данъчната системи, против собствеността и 

против стопанството, свързани с престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 

254а-260 от НК. 

� Нарушения на трудовото законодателство, а именно:  

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на задълженията в областта на трудовото право 

– чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;   



- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция 

и трудовата мобилност.  

� Наличие на свързаност с друг участник в процедурата. 

� Наличие на ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, 

произтичащи от чл. 69 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество.  

� Наличие на ограничения, произтичащи от специалния режим на дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони), произтичащи от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

В документацията (стр. 18) е указано, че участникът трябва да декларира липсата на 

посочените обстоятелства в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за 

изключване“ от ЕЕДОП.  

Комисията отчете обстоятелството, че при отваряне през информационната система за 

eЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, на приложения към образците от 

документацията формуляр на ЕЕДОП, не се зарежда Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални 

основания за изключване“ от ЕЕДОП, но това не може да е причина участникът да не предостави 

под никаква форма информация за наличието на описаните обстоятелства.  

На основание гореизложеното комисията реши, че участникът „Ирел Строй Енд 

Проджект“ЕООД в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол трябва да 

представи следното: 

 

             1.Участникът да представи информация, позволяваща на комисията да прецени дали участникът 

отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионалните му способности, 

залегнал в т.8.1.и т.8.2 на документацията.Представената информация не дава възможност  комисията да 

установи дали услугите  свързани със строителство и проектиране, посочени в ЕЕДОП по Обособена 

позиция №2, са извършени от участника „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД.  

 

             2.Участникът да представи информация, позволяваща на комисията да установи, че отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности,  за което следва да се 

изясни дали участникът   „Ирел Строй  Енд проджект“ЕООД е въвел система за управление на процесите 

с обхват включващ   проектирането, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 



            3.Участникът да представи коригиран ЕЕДОП, в който да декларира липсата на 

специфичните национални основания за отстраняване, чрез поставяне на отметка в Част ІІІ, 

Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ от формуляра.  

За улеснение на участниците в деня на обявяване на протокола на профила на купувача, 

там ще бъде качен и формуляр на ЕЕДОП, който да се отваря през информационната система за 

eЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, с включен Раздел Г „Специфични 

национални основания за изключване“ на Част ІІІ. 

         4. Участникът да представи доказателства, че е извършил оглед на обектите включени в 

обхвата на Обособена позиция №2.  

 

Обособена позииия № 2 . Обособена позиция №3. „МГА ИНВЕСТ“ ЕООД 
 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), представени от участника  „МГА ИНВЕСТ“ЕООД подал оферта за участие 

по Обособена позиция №2 вписана под № 184/13.12.2018 г. и Обособена позиция №3 вписана 

под 185/13.12.2018 г. в регистъра на възложителя, показа, че участникът не е представил 

необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от закона и възложителя, като 

несъответствията се изразяват в следното: 

 
              1.В Част  ІІ, раздел .А, поле  „Информация за икономическия оператор“участникът е 

отговорил с „ДА“ на въпроса „Икономическият оператор защитено предприятие ли е или 

социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за 

създаване на защитени работни места“. 

Съгласно чл.12 от Закон за обществените поръчки, Министерския съвет по предложение на 

министъра на труда и социалната политика, определя с решение списък на стоките и услугите, 

които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, или за сопански субекти, чиито основна цел е социалното и професионално 

интегриране на хора с увреждания или на хора с неравностойно положение, както и програми за 

създаване на защитени работни места, в рамките на които възложителите имат право да запазят 

поръчки.В обявлението, с което се оповестява откриването на процедура за възлагане на 

обществена поръчка, възложителят посочва, че поръчката е запазена. 

В обявлението на настоящата проъчка възложителят не е обявявал, че същата е запазена 

за посочените по-горе  специализирани предприятия и защитени работни места. 

                 2.В Част II, Раздел В, поле „Използване на чужд капацитет“ на представения от 

участника единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), е отбелязано ,,[Х] Да“, 

което означава, че икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти, за да 



изпълни критериите за подбор. 

Съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП участникът трябва да представи ЕЕДОП за всяко лице, чиито 

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, а чл. 65, ал. 4 от ЗОП изисква за 

третите лица да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, като липсата на 

основания за отстраняване се декларира именно в ЕЕДОП. 

В случая не са представени ЕЕДОП от други лица, различни от участника, поради което 

комисията е в невъзможност да установи кои са другите субекти, чийто капацитет ще бъде 

използван за изпълнение на критериите за подбор, както е отбелязано в Част II, Раздел В, поле 

„Използване на чужд капацитет“ на представения от „МГА ИНВЕСТ“ЕООД  ЕЕДОП, съответно 

не е ясно дали по отношение на тези субекти не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата. 
В Част ІІ, Раздел Г, поле „Информация за подизпълнители, чиито капацитет икономическият 

оператор няма да използва“ на представения от участника ЕЕДОП  е отбелязано „[Х] Да“, което 

налага извода, че икономическият оператор ще възложи изпълнение  на част от поръчката 

(проектиране и авторски контрол) на подизпълнител, като е посочен „Инжпроект“ООД, от 

когото е представен надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП. Комисията след обсъждане,  изказа 

предположение, че посочената информация в предходното поле „Използване на чужд 

капацитет“ е относимо към посочения  подизпълнител и погрешно е отбелязан отговор „ДА“, 

отнасящ се за трети лица, а не за подизпълнители, но прие решение участникът  да я поправи ако 

грешката е техническа или да представи  информация  като попълни  нов ЕЕДОП. 

                  3.Участникът не е представил информация, позволяваща на комисията да установи, че той 

отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в 

раздел ІІ, „Специфични изисквания (Критерии за подбор)“, подраздел ІІ „Изиквания към икономическото 

и финансово състояние на участниците“ т. 6.2 и т.6.3. от документацията, а именно: 

 
„6.2. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, общо за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 

2017 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността 

си, в размер не по-малък от двойния размер на прогнозната стойност на съответната 

обособена позиция, за която кандидатства. 

6.3. В случай че участникът е подал оферта по две обособени позиции, изискването за 

минимален оборот се отнася за сумарния размер на прогнозните стойности на двете 

обособени позиции.     

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от строителство, 

включително изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство“. 

За да отговори на това изискване участникът следва през последните три приключили финансови години 

да е реализирал минимален оборот съгласно т.6.3, който е сумарния размер  на прогнозните стойности по 



двете позиции. 

В част ІV, „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“на ЕЕДОП  са 

посочени конкретни годишни обороти в стопанската област, обхваната от поръчката за 

изисквания брой финансови години обороти в приложения  ЕЕДОП за участие в Обособена 

позиция  № 2: за 2017 г. – 2 577 580  (два милиона петстотин седемдесет и седем хиляди, 

петстотин и осемдесет) лева; за 2016 г. – 209 000 (двеста и девет хиляди) лева; за 2015 г. – 156 000 

(сто петдесет и шест хиляди) лева, или общата стойност на декларирания оборот е в размер на 

2 942 580 (два милиона, деветстотин четирдесет и две хиляди, петстотин и осемдесет) лева.В 

приложения ЕЕДОП за участие в Обособена позиция №3 са посочени същите стойности на 

реализираните през последните три приключени финансови години оборот: 
 за 2017 г. – 2 577 580  (два милиона, петстотин седемдесет и седем хиляди, петстотин и 

осемдесет) лева; за 2016 г. – 209 000 (двеста и девет хиляди) лева; за 2015 г. – 156 000 (сто 

петдесет и шест хиляди) лева, или общата стойност на декларирания оборот е в размер на 2 942 

580 (два милиона,деветстотин четирдесет и две хиляди, петстотин и осемдесет) лева. 

След справка в Търговския регистър на вписаните за 2015, 2016 и 2017 г. към ГФО отчети за 

приходите и разходите, комисията установи, че конкретния годишен оборот за 2017 г. е 

1 830 000 (един милион, осемстотин и тридесет хиляди) лева, а не 2 577 580 както е записано в 

ЕЕДОП, служебното лице извършило одит на дружеството е констатирало, че приходите от 

продажби на услуги е 1 830 000 лева. 

Посочената  информация сочи, че минималния оборот за двете позиции, за които е подал оферта 

участникът е в общ размер 2 942 580 (два милиона, деветстотин четирдесет и две хиляди, 

петстотин и осемдесет) лева, което не съответства на изискването на Възложителя, съгласно т.6.3 

посочена по-горе. 

                4. Комисията не можа да  установи дали участникът отговаря на критерия за подбор, отнасящ 

се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т. 7.1, подраздел Втори, от раздел Втори  

на документацията, а именно: 

„ Участникът трябва  да притежава валидна застраховка за „Професионална отговорност”, с 

покритие съответстващо на обема и характера на поръчката за строежи трета категория, съгласно 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 

или съответен валиден еквивалентен документ. “  

Предвид обема и характера на конкретната поръчка, за да отговори на това изискване участникът следва 

да разполага с валидни застраховки за „Професионална отговорност” за дейността „строителство“ с 

минимална застрахователна сума 200 000 лв. и за дейността „проектиране“ с минимална застрахователна 

сума 100 000 лв.  

В ЕЕДОП на участника „МГА ИНВЕСТ“ЕООД, като подизпълнител е посочен  „Инжпроект“ООД  

отговарящ за дейност „проектиране и авторски контрол“. 

В ЕЕДОП на подизпълнителя „Инжпроект“ООД е посочена застрахователна сума  за риска 



„професионална отговорност“  300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно  за какво е застраховката - за 

проектиране или за строителство. Няма посочен срок на валидност. На въпроса, тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите  от база данни вдържава – членка на ЕС, отговорено е „Да“. 

Комисията при опит да отвори посочения сайт на застрахователя www.dzi.bg, за да получи липсващата 

информация, не можа да осъществи достъп до сайта. 

              5. Участникът не  е представил информация, позволяваща на комисията да установи, че отговаря 

на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионалните възможности на участниците, 

залегнал в т. 8.1.и т.8.2.  от Подраздел Трети, Раздел ІІІ  на документацията, а именно: 
„ 8.1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 2 (два) обекта, 

идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта.  

Под дейност (строителство), идентична или сходна с предмета и обема на 

обществената поръчка”, следва да се разбира извършване на ново строителство и/или 

преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуващи сгради трета категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ от ЗУТ. 

Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан 

акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. 

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, участникът е посочил опит в строителството на 2 обекта: 

Първи обект - Реализация на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради за блок 104, ж.к. „Меден рудник“, гр.Бургас,  РЗП 7200 кв.м., начална дата 07.11.2016 г , 

крайна дата 31.07.2017 г., сума 979 997.00 лева, получател „Аква системс“АД. След проверка на 

общодостъпната информация в профила на купувача на Община – гр.Бургас, комисията установи,  че се 

касае за жилищна сграда високо строителство, представляваща сграда трета категория, съгласно чл. 137, 

ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ. Проверката  в публично достъпния регистър на АОП и на профила на 

купувача на електронната страница на община – гр.Бургас,  установи, че за сградата е обявена обществена 

поръчка с уникален номер на поръчката 00797-2016-0019, изпълнител по договора „Аква Системс“АД с 

подизпълнител „Плеядес България“ООД, срок на изпълнение начална дата 27.09.2016 г., крайна дата 

17.10.2017 г. Комисията не можа да установи, какво е участието на „МГА Инвест“ЕООД в дейността  

посочена в откритата обществена поръчка, посочена по-горе.  

Втори обект  - Реализация на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №45“.Сграда с 

административен адрес: гр.Бургас, ж.к.Меден Рудник, бл.111, РЗП 7398 кв.м., сума 922 080 лева, начална 

дата 02.03.2017 г.,крайна дата 15.08.2017 г., получател „Аква Системс“АД. След проверка на 

общодостъпната информация в профила на купувача на Община – гр.Бургас, комисията установи,  че се 

касае за жилищна сграда високо строителство, представляваща сграда трета категория, съгласно чл. 137, 

ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ. Проверката  в публично достъпния регистър на АОП и на профила на 



купувача на електронната страница на община – гр.Бургас,  установи, че за сградата е обявена обществена 

поръчка с уникален номер на поръчката 00797-2016-0023. Изпълнител на поръчката е бил „Аква 

системс“АД за СМР, с подизпълнител  „Аниди“ЕООД, с дейност проектиране и авторски надзор . 

Комисията не можа да установи, какво е участието на „МГА Инвест“ЕООД в дейността  посочена в 

откритата обществена поръчка, посочена по-горе.  

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, подизпълнителят „Инжпроект“ООД който ще извършва дейност 

„проектиране“е посочил опит на 3 обекта: 

 
Първи обект: „Дом за възрастни хора и огради – реконструкция и пристройки в УПИ ІІІ-505.489 

кв.м. по плана на кв.Миньор, с.Атия, Община Созопол, сума 49720 лв., начална дата - 05.12.2013 

г., крайна дата 20.06.2014 г., получател „Кей Ей Би“ООД.  

Съгласно посочените изисквания на възложителя в т.8.2. 

„8.2. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (проектиране), идентична или 

сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта.  

Под „ дейност (проектиране), идентична или сходна с предмета и обема на обществената 

поръчка”, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ново 

строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуващи сгради 

трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ от ЗУТ“. 

 Представената информация сочи, че услугата е извършена извън посочения срок, считано от датата на 

подаване на офертата, поради което Комисията счита, че  услугата  не може да се приеме като дейност  

идентична или сходна с предмета и обема за която се подава оферта по  Обособена позиция №2 и 

Обособена позиция №3. 

Втори обект: „Апарт хотел четири звезди – Преработка по време на строителството по чл.154 от ЗУТ по 

одобрен проект за градски хотел в УПИ VІ-203, кв.47 по плана на к-с „Лазур“, град Бургас, РЗП 5555 

кв.м., кота било 35.70 м., кота корниз 32.40 м., 100% изготвяне на РИП за жилищна сграда с предвидени 

мерки за ЕЕ и Авторски надзор, начална дата 15.01.2016г., крайна дата 08.03.2016г., получател 

„С.Б.М.Д.Финанс“ООД, гр.Несебър. 

Трети обект:Реконструкция на хотел гр.Зул и частично ново строителство на Спа Гранд резорт хотел 

ЗУЛ,гр..Зул Германия, РЗП 8400 кв.м.Кота корниз 15 м.Проектиране и авторски надзор. 

Информацията посочена в ЕЕДОП от подизпълнителя „Инжпроект“ООД за втория и третия обект, 

доказва, че участникът е изпълнил  дейност (проектиране) идентична или сходна  с предмета и обема на 

обособените две позиции за които участва, съгласно изискванията на възложителя.  

 

                 6.В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски документ за 



обществени поръчки (ЕЕДОП),  Участникът не е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и 

професионални възможности, залегнал в т. 8.3 от подраздел ІІІ  на документацията, а именно: 

“ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на 

настоящата обществена поръчка, съгласно: 
- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ инвестиционно 

проектиране, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството“. 

В ЕЕДОП, подизпълнителят „Инжпроект“ООД, отговарящ за дейност „проектиране“ в част ІV, 

раздел“Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ , е 

посочил, че ще може да представи сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за 

осигуряване на качеството.Записал е, че посочената информация е достъпна безплатно за органите от база 

данни в държава – членка на ЕС. Посочил е, че притежава Сертификат ISO:14001:2005 - №035 и 

Сертификат ISO 9001:2008 - №128, издадени от Сертификация на системи за управление при „Дедал – 

оценяване и сертификация“ООД. Поради липса на информация за обхвата на сертифицирането, както и за 

валидност на сертификатите, Комисията се опита да отвори посочения публичен адрес, но се оказа 

невъзможно, поради което реши, участникът да представи информация за въвеждане системи за 

управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ инвестиционно проектиране, или 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

                  7.Приложените  в документацията ЕЕДОП за подизпълнителя „Инжпроект“ООД  за участие в 

ОП-2  и ОП-3  са неподписани. 

Образецът на ЕЕДОП завършва с текста "Дата, място, подпис“.На определеното място, комисията 

установи, че няма положен подпис от управляващия  дружеството  и в двата ЕЕДОД за участие в двете 

позиции. 
              8. В част ІІ „Информация за икономическия оператор“, раздел „В“, поле „Информация 

относно използването на капацитета на други субекти, подизпълнителят „Инжпроект“ООД на 

въпрос, ще използва ли капацитета на други субекти, посочени в част ІV и критериите и 

правилата, посочени в част V за да изпълни критериите за подбор, е посочил отговор „ДА“.В 

част ІV, раздел „В“, поле За поръчки за строителство:Технически лица или органи, които ще 

извършват строителство, са описани технически лица (собствени и наети), които ще изпълняват 

дейност, описана е тяхната орбразователна и професионална квалификация. 

            9.Приложени са ЕЕДОП от  лицата: арх.Камен Евгениев Кръстев, инж.Марин Малинов 

Малинов, инж.Христо Кирчев Димов.ЕЕДОП представени от Камен Евгениев Кръстев и Марин 

Малинов Малинов -  не са подписани от тези лица. 

            10.Нито в приложените на електронен носител ЕЕДОП, нито в останалите документи, 

свързани със съответствието на участника с изискванията към личното състояние, не се съдържа 



декларация за липса на специфичните национални основания за изключване, описани в стр. 18 и 

19 от документацията, а именно: 

� Престъпления против финансовата и данъчната системи, против собствеността и 

против стопанството, свързани с престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 

254а-260 от НК. 

� Нарушения на трудовото законодателство, а именно:  

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на задълженията в областта на трудовото право 

– чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;   

- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция 

и трудовата мобилност.  

� Наличие на свързаност с друг участник в процедурата. 

� Наличие на ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, 

произтичащи от чл. 69 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество.  

� Наличие на ограничения, произтичащи от специалния режим на дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони), произтичащи от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

В документацията (стр. 18) е указано, че участникът трябва да декларира липсата на 

посочените обстоятелства в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за 

изключване“ от ЕЕДОП.  

Комисията отчете обстоятелството, че при отваряне през информационната система за 

eЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, на приложения към образците от 

документацията формуляр на ЕЕДОП, не се зарежда Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални 

основания за изключване“ от ЕЕДОП, но това не може да е причина участникът да не предостави 

под никаква форма информация за наличието на описаните обстоятелства.  

На основание гореизложеното комисията реши, че участникът „МГА ИНВЕСТ“ЕООД в срок 

до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол трябва да представи следното: 
 

         1.Участникът да представи информация, че отговаря на условията посочени в чл.12 ЗОП 

или да посочи вярното обстоятество в случай на  несъотвествие с изискванията на нормата. 

        

         2. Участникът да уточни дали ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни 



критериите за подбор, както е посочил в Част II, Раздел В, поле „Използване на чужд капацитет“ 

на представения от обединението ЕЕДОП, като ако ще използва - да представи попълнен ЕЕДОП  

от всяко от тези лица. 

 

         3.Участникът да докаже, че отговаря на съответствето с критерия за подбор, отнасящ се до 

икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т. 6.2 и т.6.3, от раздел Б, част ІV  а 

именно: 

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, общо за последните три приключили финансови години ( 2015 г., 2016 г и 2017г.), в 

зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не 

по-малък от прогнозната стойност по двете обособени позиции, за които подава оферти.  

 

        4.Участникът да представи информация, позволяваща на комисията да установи, че отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т. 6.1 на 

подраздел Втори, раздел Втори на документацията, за което следва да се изясни дали подизпълнителят 

„Инжпроект“  ООД който ще отговаря за  проектиране и авторски контрол притежава валидна 

застраховка за професионална отговорност за дейността „проектиране“, с покритие съответстващо на 

обема и характера на поръчката за строежи трета категория, съгласно Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството (с минимална застрахователна сума 100 

000 лв.) или съответен валиден еквивалентен документ.  

 

        5.Да  представи информация за участието му в дейности строителство на посочените два обекта, 

позволяваща на комисията да прецени дали участникът отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионалните възможности на участниците,  залегнал в т. 8.1. от Подраздел Трети, 

Раздел ІІІ  на документацията . 

 

       6.Участникът да представи информация, позволяваща на комисията да установи, че отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности,  за което следва да се 

изясни дали подизпълнителят  „Инжпроект“ ООД е въвел система за управление на процесите с обхват 

включващ   проектирането, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 

        7. Участникът да представи  ЕЕДОП подписан от управляващия дружеството на подизпълнителя 

„Инжпроект“ООД,  като подписите се положат срещу текста от образеца. 

 

        8.Участникът да представи ЕЕДОП пописани от лицата Камен Евгениев Кръстев и Марин 

Малинов Малинов. 

 



        9.Участникът да представи коригиран ЕЕДОП, в който да декларира липсата на 

специфичните национални основания за отстраняване, чрез поставяне на отметка в Част ІІІ, 

Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ от формуляра.  

За улеснение на участниците в деня на обявяване на протокола на профила на купувача, 

там ще бъде качен и формуляр на ЕЕДОП, който да се отваря през информационната система за 

eЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, с включен Раздел Г „Специфични 

национални основания за изключване“ на Част ІІІ. 

        10. Участникът да представи доказателства, че е извършил оглед на обектите включени в 
обхвата на Обособена позиция №2 и  Обособена позиция №3.  
 

Комисията прегледа съставения проект на протокол и констатира, че вярно отразява 

обстоятелствата по процедурата, която към момента се развива според отразените в протокола 

решения. 

Протоколът от работата на комисията по разглеждане на представените от участниците за 

обособени позиции № 1, №2 и №3 документи за съответствие е изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, се приключи на 22.01.2018 г. и се 

подписа от членовете на комисията, без особено мнение. 
 

Комисия в състав:     

1.  Пенка Савова   (п) 

 2. Илияна Бешкова (п) 

 3. инж. Емил Гигов  (п)             

        Данните са заличени, съгласно Регламент (ЕС)2016/679 относно защитата на личните данни.                                                          


