
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

        РАЙОН ТРИАДИЦА 
 

Открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: „Ново строителство, ремонт, 
реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура, сградния фонд, 

техническата и пътна инфраструктура на Район Триадица, Столична община“, по две обособени позиции 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №21 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на Открита процедура за 
сключване на Рамково споразумение с предмет: „Ново строителство, ремонт, реконструкция, 
рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура, сградния фонд, 

техническата и пътна инфраструктура на Район Триадица, Столична община“, по две обособени 
позиции, открита с Решение № РТР20-РД93-1 от 23.03.2020 г. на Възложителя 

 
 
Днес, 19.08.2020 г. в заседателната зала на Район Триадица – СО, находяща се на 

третия етаж (стая №301) в административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Алабин“ 
№54, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РТР20-РД91-
13/09.06.2020 г. на Заместник - кмета на Район Триадица – СО (оправомощен по силата на 
Заповед №РТР20-РД56-163/02.06.2020 г. на Възложителя) за провеждане на Открита 
процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: „Ново строителство, 
ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната 
инфраструктура, сградния фонд, техническата и пътна инфраструктура на Район 
Триадица, Столична община“, по две обособени позиции: обособена позиция №1: „Ново 
строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от 
социалната инфраструктура и сградния фонд на Район Триадица - СО“ и обособена 
позиция №2: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти на 
техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Триадица - СО“, 
открита с Решение № РТР20-РД93-1 от 23.03.2020 г. на Кмета на Район Триадица - СО. 

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

състав: 
 
Председател:  инж. Елена Димитрова – Началник-отдел „ИИБЕ“ в администрацията 

на Район Триадица - СО 
 
Членове: 
1. арх. Вангел Михалев – Главен експерт в отдел „УТКРКС“ в администрацията на 

Район Триадица - СО; 

2. Тодор Павлов – Началник-отдел „ФСД“ в администрацията на Район Триадица - 
СО; 

3. инж. Михаил Павлов – външен експерт, строителен инженер със специалност 
„Строителство на сгради и съоръжения“; 

4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист; 

5. инж. Любомир Илиев – Главен инженер на Район Триадица - СО; 

6. Стефания Петрова – юрисконсулт в отдел „ПНОЧР“ в Район Триадица - СО. 
 

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

                                                
1 На основание §131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП, във връзка с §12 от Закон за мерките и действията по време на извънредното 

положение, приложими и за сключване и изпълнение на Рамковите споразумения, всички цитирани в настоящия Протокол разпоредби 
на ЗОП и ППЗОП, са съгласно редакцията им, действаща до 1 ноември 2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, 
т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5 буква "а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, 
т. 13, които се прилагат в редакцията от 01.01.2020 г. 
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което, определените с посочената Заповед на Заместник - кмета на Район Триадица - СО 
резервни членове не присъстват и не вземат участие в работата на помощния орган на 
днешното му заседание.  

I. След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 
спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  
Председателят на Комисията откри заседанието в 10:30 часа, като запозна членовете ѝ със 
следните обстоятелства: 

 

1. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 
Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1, носещ начална дата 
09.06.2020 г. и обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в 
процедурата, с изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, 
утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Район 
Триадица - СО са постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за 
участие в процедурата от следните Участници, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП от 
чиито оферти Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно е дала 
указания за тяхното отстраняване/коригиране/допълване, последователно изброени по реда 
на първоначалното им постъпване, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК 

Вх. №, дата и час на 
подаване на 

допълнителните 
документи 

Обособена 
позиция 

1. 
„ГРАДИВ“ ООД, 

гр. София, ул. „Владимир Балан“, Складово-
производствена зона – Слатина, п.к. 7 

№ РТР20-ТД26-1120 – [1] 
от 11.08.2020 г., подадени 

в 11:23 ч. 
№1 

2. 
ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“ 

гр. Петрич, ул. „Места“ №22 

№ РТР20-ТД26-1122 – [1]  
от 12.08.2020 г., подадени 

в 14:03 ч. 
№1 

3. 
„ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД 

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

№ РТР20-ТД26-1123 – [1] 
от 11.08.2020 г., подадени 

в 11:27 ч. 
№1 

4. 
КОНСОРЦИУМ „АКВА 2“ 

гр. София, Район Красно село, ул. 
„Владайска“ №75, ет. 1 

№ РТР20-ТД26-1130 – [1] 
от 11.08.2020 г., подадени 

в 09:33 ч. 
№2 

5. 
„БУЛСТРОЙ – МОНТАЖИ“ ЕООД 

гр. София, ул. „Козлодуй“ №82 

№ РТР20-ТД26-1131 – [1] 
от 12.08.2020 г., подадени 

в 13:12 ч. 
№1 

6. 
ДЗЗД „КТ СТРОЙ“ 

гр. София, бул. „Витоша“ №188 

№ РТР20-ТД26-1133 [1] 
от 12.08.2020 г., подадени 

в 14:34 ч. 
№1 

7. 
„ПСТ ГРУП“ ЕАД 

гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114 

№ РТР20-ТД26-1135 – [1] 
от 12.08.2020 г., подадени 

в 14:11 ч. 
№2 

8. 
„ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД 

с. Горни Богров, Хан Богров №13 

№ РТР20-ТД26-1137 – [1] 
от 11.08.2020 г., подадени 

в 16:29 ч. 
№2 

9. 
„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД 

гр. София, ж.к. „Красна поляна“, бул. 
„Вардар“ № 24, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1 

№ РТР20-ТД26-1138 – [1] 
от 11.08.2020 г., подадени 

в 09:59 ч. 
№1 
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10. 
ДЗЗД „ТРИАДИЦА КОМФОРТ 2020“ 

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

№ РТР20-ТД26-1139 – [1] 
от 11.08.2020 г., подадени 

в 13:15 ч. 
№1 

11. 
„СТАНДАРТ ГРУП“ ДЗЗД 

Гр. София, ул. „Костур“ № 18 

№ РТР20-ТД26-1140 – [1] 
от 12.08.2020 г., подадени 

в 15:18 ч. 
№1 

12. 
„НСК СОФИЯ“ ЕООД 

гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 133, 
ет. 8, ателие 26  

№ РТР20-ТД26-1142 – [1] 
от 12.08.2020 г., подадени 

в 15:19 ч. 
№1 

13. 
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

Гр. София, ул. „Никола Образописов“ №12 

№ РТР20-ТД26-1143 – [1] 
от 12.08.2020 г., подадени 

в 15:34 ч. 
№2 

14. 
„СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО ТРИАДИЦА“ 

ДЗЗД 
гр. София, ул. „Сини вир“ № 15  

№ РТР20-ТД26-1144– [1]  
от 12.08.2020 г., подадени 

в 14:38 ч. 
№1 

15. 
„ТРИАДИЦА ИНФРАСТРУКТУРНИ 

ОБЕКТИ“ ДЗЗД 
гр. София, ул. „Сини вир“ № 15  

№ РТР20-ТД26-1145– [1]  
от 12.08.2020 г., подадени 

в 14:32 ч. 
№2 

 

2. След запознаване със съдържанието на предоставения от Деловодството на Район 
Триадица - СО входящ регистър, съдържащ данни и информация за Участниците, 
депозирали допълнителни документи, изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с 
ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа и реда на постъпването им, Комисията констатира, 
че в нормативно установения в чл. 54 ал. 9 от ППЗОП преклузивен срок от 5 (пет) работни 
дни, считано от датата на получаване на Протокол №1, ДЗЗД „Строителство и 
рехабилитация Триадица“, депозирало първоначално оферта за участие по обособена 
позиция №1 от обхвата на възлаганото Рамково споразумение, не е представило 
допълнително изисканите му коригирани нови ЕЕДОП (от самия Участник и от отделните 
Партньори в състава му), съдържащи нова, променена и/или допълнена информация, нито 
други документи, представянето на които има за цел отстраняване на установените от 
настоящия помощен орган несъответствия, нередовности или липса на информация в 
първоначално подадената оферта.  

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

 

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

 
 
1. „ГРАДИВ“ ООД – Участник, чиято първоначална оферта е заведена под № 

РТР20-ТД26-1120 от 08.06.2020 г., подадена за участие по обособена позиция №1 на 
Рамковото споразумение, към която са представени допълнителни документи с вх. 
РТР20-ТД26-1120 – [1] от 11.08.2020 г. 
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Предвид установените липси и непълноти в информацията, отразена в ЕЕДОП 
от офертата на Икономическия оператор, както и несъответствия с отделни от 
поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за 
подбор, едновременно и съобразно указанията на Комисията, отразени в съставения 
от нея Протокол №1, Участникът е представил следните документи: 

 
1. Придружително писмо, в което Участникът освен посочването на факта, че 

представя изискания му нов ЕЕДОП, в съдържанието на който твърди, че е „отстранил 
забележките, направени в протокол №1“, е направил и подробно и последователно 
описание какви са конкретните корекции, извършени от него в съответствие с всяка 
отделна точка (забележка) от визирания Протокол №1, съставен от настоящия помощен 
орган. 

Направено е още и уточнение, че като приложение към коригирания си ЕЕДОП, 
Икономическият оператор представя и изисканите му доказателства за декларираните от 
него обстоятелства. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, представен като  espd-
response файл, подписан с квалифициран електронен подпис от Управителя на 
Дружеството, записан на електронен носител, в нередактируем формат. 

 Видно от фактите и обстоятелствата, вписани в разглеждания документ, 
същият отразява декларативно представените от Участника данни и информация, 
относими към заявеното от него участие по обособена позиция №1 на възлаганото 
Рамково споразумение, конкретните изводи и заключения, направени от настоящия 
помощен орган след анализа им по същество, се изразяват в следното: 

 

2.1. В относимото за доказване на отделни от изискуемите от Възложителя 
технически и професионални способности, въведени като критерий за подбор в настоящата 
процедура поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е представил 
подробна информация за лицата, формиращи инженерно-техническия състав, определен от 
него за изпълнение на строителните интервенции, обект на бъдещо възлагане с конкретни 
договори в Рамковото споразумение по обособена позиция №1, за изпълнението на която е 
подадена офертата му. 

При направена от страна на Комисията проверка, досежно вписаните от Участника 
нови данни и информация, целящи отстраняване на констатираните от настоящия помощен 
орган конкретни несъответствия на отделни от предложените експерти от ръководния екип 
на Дружеството със съответни минимални изисквания, одобрени от Възложителя за всяка 
от експертните позиции, за изпълнението на които са посочени тези лица, беше установено, 
че ползвайки се от регламентираната и предоставяна му с чл. 54, ал. 9, изр. първо от 
ППЗОП правна възможност, Икономическият оператор е заменил първоначално 
предложения от него Експерт по част „ВиК“ – инж. Цветомир Иванов с нов, а именно: 
инж. Николай Танев. 

В този именно смисъл е и направеното в т. 8 от обсъденото по-горе придружително 
писмо отбелязване, че е извършена замяна на посочения експерт, в допълнение на която 
информация е посочено, че се представя заверено копие на диплома за завършено от 
новопредлагания експерт висше образование. 

С цел доказване съответствие на новопредложения експерт – инж. Николай Танев с 
условията и изискванията, утвърдени в настоящата процедура за обсъжданата позиция на 
Експерт по част „ВиК“, в разглежданата част на ЕЕДОП притежаваните от лицето 
професионална компетентност и опит са представени със следната информация (цитирани 
дословно), както следва: 

„Професионална квалификация: Висше, магистър, специалност „Водоснабдяване 
и канализация - мрежи и съоръжения; квалификация „строителен инженер по 
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водоснабдяване и канализация, профил: „ВК мрежи и съоръжения“, Диплом рег. 
№........*/.............*1981 г., Серия ...........*, № ………..*, издадена от ВИАС-София. 

Общ професионален опит:  

- от 05.11.1975 – 09.07.1997 год. в КИПП „Агропромпроект”, София, като 
проектант по част ВиК. Дейности – проектиране обекти по ВиК (външно и вътрешно) в 
сферата на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост; 

- от 01.09.1992 – 09.07.1997 год. в „Агропроинженеринг” ЕООД, гр. София, като 
експерт по част ВиК. Дейности - проектиране, експертни оценки и инжинерингова 
дейност; 

- от 10.071997 – 31.10.1999 год. в „АКД – Проект” ЕООД, гр. София, като 
проектант по част ВиК. Дейности - проектиране и изпълнение на жилищни сгради; 

- от 08.11.1999 – 01.04.2004 г. във „Водоснабдяване и канализация” АД, гр. София, 
като техн. р-л по ВиК. Дейности - изпълнение и поддръжка на външни ВиК мрежи и 
съоръжения; 

- от 02.04.2004 -31.07.2005 год. в „Майор и Ко” ООД, гр. София, като техн. р-л по 
ВиК. Дейности - изпълнение на промишлени и битови ВиК инсталации; 

- от 10.09.2005 – 01.12.2005 год. в „ЕЛДЕ-2000”ЕООД, гр. София, като техн. р-л по 
ВиК. Дейности – изпълнение на външни ВиК мрежи и съоръжения; 

- от 05.12.2005 -05.06.2006 год. в „Линднер-България” ЕООД, гр. София, като техн. 
р-л по ВиК. Дейности - изпълнение на ВиК инсталации и съоръжения – обект „Mall-Sofia”; 

- от 13.07.2006 – 20.11.2006 год. в „СМФ – монтаж на инсталации и уредби“, гр. 
София , като техн. р-л по ВиК. Дейности - изпълнение на промишлени и битови ВиК 
инсталации; 

- от 01.12.2006 – 27.03.2008 год. в „С.Д. Торин – Тончев” ЕООД, гр. София, като 
техн. р-л по ВиК. Дейности – изпълнение на външни и вътрешни ВиК инсталации в 
жилищни сгради; 

- от 01.04.2008 – 01.04.2009 год. във „Водоснабдяване и канализация” АД, гр. 
София,като техн. р-л по ВиК. Дейности - поддържане и ремонт на ВиК мрежата на 
територията на гр. София; 

- от 02.04.2009 – 08.09.2009 год. в „СК-13, Хидрострой”АД, гр. София, като техн. 
р-л по ВиК. Дейности - изпълнение на строителство по част ВиК (външни мрежи и 
съоръжения); 

- от 28.10.2010 – 23.08.2012 год. в „Гарантстрой комплект”АД, гр. София, като 
техн. р-л поВиК. Дейности - изпълнение на строителство по част ВиК (външни мрежи и 
съоръжения); 

- от 06.08.2013 – 24.02.2014 г. в „Мрамороид” ЕООД, гр. София, като техн. р-л по 
ВиК. Дейности - Воден цикъл (изграждане на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на 
ВиК мрежата) – гр. Костинброд, обл. Софийска; 

- от 15.03.2014 – 19.05.2014 год. в „ТЕМПО - 94” ООД, гр. София, като техн. р-л по 
ВиК. Дейности - Изграждане на „Дублиращ ляв владайски колектор“ – гр. София; 

- от 23.05.2014 – 01.08.2014 год. в „Ай Ки Ес” АД, гр. София, като техн. р-л по ВиК. 
Дейности - Воден цикъл (изграждане на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на ВиК 
мрежата) – гр. Луковит, обл. Ловешка. 

Специфичен опит: изпълнени обекти като техн. ръководител по част ВиК - ВиК 
инсталации и съоръжения: 

– обект „Mall-Sofia“, с изпълнител „Линднер-България” – ЕООД; 

- изграждане на Воден цикъл - гр. Костинброд;  

- изграждане на „Дублиращ ляв владайски колектор“ – гр. София“. 
 

Независимо от декларацията на Икономическия оператор, обективирана в 
придружителното писмо, приложено към допълнително представяните от него 
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допълнителни документи, съобразно която в новия си ЕЕДОП е отстранил „всички 
забележки“, прочита и анализа на цитираната по-горе информация, относима към 
лицето, определено за изпълнение на функциите на Експерт по част „ВиК“ обосновава 
мнението на Комисията, че същата е недостатъчна да създаде каквато и да е, а още 
по-малко - безспорна увереност, че новопредложеният експерт - инж. Танев отговаря 
на едно от минималните изисквания за професионална компетентност като 
критерий за технически и професионални способности, и в частност – за придобит 
специфичен опит в извършване на дейности по част „ВиК“ на минимум 2 (два) 
изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта 
на сградното строителство. 

За да формира това си заключение, настоящият помощен орган взе предвид 
следните предпоставки, факти и обстоятелства: 

На първо място, Комисията счита, че от съществено значение за изпълнението на 
едно конкретно поставено изискване е неговото правилно разбиране. В този контекст, 
следва да се посочи, че по отношение на обсъжданата експертна позиция, за 
изпълнението на която е предложен инж. Николай Танев, а именно: експерт по част 
„ВиК“, за целите на настоящата процедура, Възложителят е одобрил минимални 
изисквания, посредством покриването на които от конкретно предложен експерт, да 
придобие представа както за нивото на знанията на лицето в определена сфера на 
компетентност, така и за уменията му за изпълнение на функции и отговорности, 
придобити в резултат от практическото прилагане на тези знания при изпълнението на 
конкретни строителни обекти, в определен времеви период. 

Съобразно общите изисквания към обсъжданата експертна позиция, Участникът 
следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на Рамковото 
споразумение като част от предвидения негов инженерно-технически състав, 
притежаващ необходимата професионална компетентност, съответстваща на 
спецификата на възлагане, пряко ангажиран за изпълнението на строителството, 
предмет на поръчката и Експерт по част „ВиК“, по отношение чието ниво на знания се 
изисква да са по специалност „Водоснабдяване и канализация”, или еквивалентна, при 
наличие на призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или 
„магистър”.  

По отношение на придобития от съответния експерт професионален опит в 
упражняване на признатата му специалност в определената професионална насоченост, е 
поставено изискване да е за период от минимум 3 (три) години.  

Що се касае до минималното ниво на съответствие на придобит специфичен опит, 
което следва да бъде доказано от лицето, определено за тази именно експертна позиция, в 
последното от одобрените от него минимални изисквания, Възложителят е указал (както 
вече беше посочено и по-горе), че търсеният, съответстващ опит на експерта следва да е 
в извършване на дейности по част „ВиК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни 
обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното 
строителство. 

 

Водена от тези си съображения, едновременно с което, основавайки се и 
анализирайки единствено данните и информацията, предоставени ѝ от самия Участник, 
Комисията счита за безспорно установено следното: 

(1) От дословно цитираните по-горе данни, относими към придобитата от инж. 
Танев професионална квалификация (образователно-квалификационна степен „магистър“, 
със специалност „ВиК – мрежи и съоръжения“), е видно съответствието му с първото 
от минималните изисквания, одобрени от Възложителя за експертната позиция, за която 
е определено лицето. 

Нещо повече, достоверността на декларираните в ЕЕДОП данни, се потвърждава 
и от записите на представените като част от допълнителните документи заверени 
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копия на притежаваната от експерта диплома за висше образование и приложението 
към нея, съобразно които г-н Танев е придобил през 1991 г. (погрешно посочена в ЕЕДОП 
като „1981 г.“) специалност „ВиК – мрежи и съоръжения“ и му е призната 
професионална квалификация „строителен инженер по водоснабдяване и канализация“. 

(2) От друга страна, ясното и конкретно посочване на времевите периоди (от 
дата, месец година до дата, месец, година), в които е формиран професионалния опит на 
експерта, заеманите от него длъжности, съответстващи на признатата му 
специалност, Комисията намира за достатъчно основателни предпоставки за 
приемането, че същите доказват покриването от страна на инж. Танев и на друго от 
обсъжданите минимални изисквания, одобрени с критерия за технически и професионални 
способности, а именно: това за придобит професионален опит по признатата му 
специалност, много по-дълъг от изискуемите 3 (три) години.   

(3) От направеното, обаче по-горе дословно транспониране на текстовете от 
обсъждания нов ЕЕДОП на „Градив“ ООД, в които са инкорпорирани данните, 
относими към специфичния опит на експерта, настоящият помощен орган счита, че 
и без да е необходим специален допълнителен и строго професионален експертен 
анализ, е недвусмислено видно, че липсва каквато и да е релевантност на два от 
всичките три изброени обекта към изискуемия специфичен опит за обсъжданата 
експертна позиция, за изпълнението на която е предложен инж. Николай Танев, по 
причина на това, че единственият от последователно изброените по-горе строежи, 
при изпълнението на които експертът е участвал в посоченото негово качество на 
„техн. ръководител по част ВиК“, който строеж попада в ясно указаната от 
Възложителя област, а именно: сградно строителство, е „Mall-Sofia“. 

Всички останали обекти, при изпълнението на които се сочи, че е участвал 
инж. Танев като експерт (технически ръководител) по част „ВиК“, несъмнено видно 
от декларацията на самия Участник, са обекти на техническата инфраструктура: 
(1) Воден цикъл - гр. Костинброд, обл. Софийска и (2) Изграждане на дублиращ ляв 
владайски колектор – гр. София, с оглед което повече от несъмнено и безспорно е, че 
придобития при изпълнението им опит, не е релевантен и относим към изискуемия 
специфичен опит, поставен като минимално изискване за обсъжданата експертна 
позиция на Експерт по част „ВиК“, който (както многократно вече беше посочено по-
горе) следва да е формиран при извършването  на дейности по част „ВиК“ на минимум 
2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт 
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи 
конкретно и само в областта на сградното строителство. 

 

С оглед изложеното и след анализ на представените по-горе за инж. Танев 
данни и информация, правейки преценка за тяхната относимост към одобрените за 
целите на настоящата процедура, публично оповестени, известни на Участниците и 
влезли в сила минимални изисквания за технически и професионални способности, 
Комисията намира за установено, че в резултат от липсата на посочена каквато и да 
е друга релевантна информация за поне още един обект – сградно строителство, при 
изграждането и/или ремонта и/или преустройството и/или реконструкцията и/или 
основното обновяване на който евентуално инж. Танев е упражнявал функции като 
експерт (техн. ръководител) по част „ВиК“, е налице пропуск в декларираните данни, 
който предпоставя извода на настоящия помощен орган, че и спрямо този експерт 
(както и при предложения в първоначалния му ЕЕДОП), не е доказано съответствие с 
минималното изискване, утвърдено от Възложителя за обсъжданата експертна 
позиция в Раздел III, т. 5.2.1.4., б. „в“ от Указанията за участие в поцедурата. 

Отчитайки така установената непълнота в предоставената информация и  
направения от нея извод за липса на безспорна доказаност на конкретно указания 
специфичен професионален опит на предложения експерт, както и факта, че въпреки 
предоставената му допълнителна възможност за корекции и отстраняване на 
нередовностите в депозираната от него оферта, Участникът отново не е представил 
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достатъчно релевантна и достоверна информация и/или годни доказателства за 
съответствие с цитираното по-горе условие за подбор и допустимост, Комисията 
счита за напълно обективно и оправдано да предложи на Възложителя да отстрани 
„Градив“ ООД от участие в процедурата. 

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

 
2.2. В т. 9 от указателната част на относимото за този Участник поле от Протокол 

№1, Комисията изиска от Икономическия оператор да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП релевантни данни и информация, различни и/или допълващи тези, заявени в 
първоначалния му ЕЕДОП (вписвайки същите в изисканата му нова единна декларация),  от 
които по недвусмислен, безспорен и непредполагащ тълкуване начин да се удостоверява 
пълно съответствие на определения от него Експерт по част „ОВК“ – инж. Велизар 
Александров с условията за: 

(1) придобити от лицето минимум 3 (три) години професионален опит по 
признатата му специалност – „Промишлена топлотехника“; 

(2) придобит от инж. Александров специфичен опит в извършване на дейности 
конкретно като експерт по част „ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни 
обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното 
строителство. 

С цел максимална яснота и предоставяне възможност за правилно разбиране, 
възприемане и последващо изпълнение на даваните от него указания, към първото от 
цитираните по-горе изисквания, настоящият помощен орган направи и пояснение, с което 
обърна внимание на Участника, че представяните от него нови доказателствени данни, 
относими и определящи за безспорното доказване на придобития от експерт Александров 
професионален опит по признатата му специалност, трябва да са съобразени както с 
условията и изискванията в Указанията за участие в процедурата, така и с даваните в 
хода на провеждането ѝ разяснения по реда на чл. 33, ал. 1 от ЗОП. 

 

Всички горецитирани, дадени от Комисията указания са основани на направения от 
нея анализ на декларираните в първоначалния за Участника ЕЕДОП факти и обстоятелства, 
относими към професионалния опит на експерта, определени в Протокол №1 като непълни 
и недостатъчни за доказване на съответствие на инж. Александров с цитираните по-горе 
минимални изисквания, одобрени от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „б“ и б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата. 

В отговор на конкретно и точно разписаните от Комисията изисквания, в 
представения от него нов ЕЕДОП за обсъжданата позиция на Експерт по част „ОВК“, 
„Градив“ ООД се е позовал отново на професионалната компетентност на същото лице – 
инж. Велизар Александров, вписвайки в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ данни и 
информация за придобити от експерта професионална квалификация и опит. 

С цел обоснованост и ясна разбираемост на правените от нея заключения, Комисията 
намира за необходимо да цитира и конкретните, декларирани от Участника данни, 
предпоставили и отразените по-долу крайни изводи на настоящия помощен орган, които 
данни, касаещи придобития от експерта професионален опит са следните: 

„Общ професионален опит: 

- от 01.09.1982 г. до 01.09.1985 г. в „Промишлена енергетика“ В. Търново, като 
проектант на топлофикационни, отоплителни, вентилационни, климатични и други 
технологични инсталации; 

- от 16.09.1985 г. до 01.04.1994 г. в Териториална проектантска организация 
Габрово, като проектант, групов ръководител; гл. специалист КТК; 
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- от 01.04.1994 г. до 10.05.2006 г. в ЕТ „АЛЕКС ПРОЕКТ“ като Управител и 
проектант по част ОВК; 

- от 10.05.2006 г. до сега в „ТИС КОНСУЛТ“ ЕООД, като Управител и 
проектант по част ОВК. 

Специфичен професионален опит като експерт по част „ОВК“ на следните 
обекти:  

- „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: 
„Ремонт на учебен корпус и физкултурен салон на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, гр. 
Генерал Тошево“, УПИ І- ПГЗ, кв. 12, гр. Генерал Тошево, ул. „Опълченска“ № 46;  

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънчо” – гр. Свищов;  

- „Реконструкция на отоплителна инсталация в I ОУ „Хаджи Мина Пашов“ в УПИ 
IІ , кв. 44, по плана на кв. Комлука, гр. Сливен;  

- „Реконструкция на отоплителна инсталация на II-ро ОУ „Христо Ботев“, гр. 
Сливен,в УПИ I-за училище , кв. 201, кв. Клуцохор, гр. Сливен, ул. „Московска” 6 Б; 

- „Реконструкция на отоплителна инсталация в Спортно училище „Димитър 
Рохов“ в УПИ IІ, ул. „Бургаско шосе“ №4, гр. Сливен; 

- „Детска кухня ул. „Петко Стайнов“ № 3, гр. Варна - сградна газова инсталация 
за кухненски газови уреди“; 

- „Газификация кухня в СУ „Владимир Комаров” УПИ I228, кв. 4 гр. В. Търново; 

- „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел 
подобряване на енергийната ефективност" в УПИ I224 - за община , кв.71, гр. Лясковец; 

- „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на 
Община Свищов на ул. „Цанко Церковски“ № 2, гр. Свищов“, част ОВК-климатична 
инсталация“. 

 

Обсъждайки декларираните данни за придобития от инж. Александров специфичен 
професионален опит, Комисията установи, че дори и с малкото направено от него „усилие“, 
изразяващо се в добавянето в първоначалния израз „специфичен професионален опит на 
следните обекти“ на словосъчетанието „като експерт по част „ОВК“, придавайки му 
следния завършен вид: „специфичен професионален опит като експерт по част „ОВК“ на 
следните обекти“, Икономическият оператор е доказал съответствие на предлагания от 
него експерт с минималното изискване, утвърдено с критерия за технически и 
професионални способности като условие за допустимост в текста на Раздел III, т. 5.2.1.5., 
б. „в“ от Указанията за участие в процедурата. 

Що се касае обаче до декларираните от Стопанския субект и дословно цитирани по-
горе данни и информация, касаещи придобития от експерта професионален опит, който би 
трябвало да е относим към признатата му специалност, след извършен от нея обстоен 
прочит и детайлна съпоставка на същите с данните и информацията, вписани в предходния 
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че те са напълно идентични и 
припокриващи се, без каквато и да е установима нова, дори и минимална информация 
(включително и под формата на вмъкнати изрази или допълващи и конкретизиращи 
факти). 

Така направеното от настоящия помощен орган установяване, води до формирането 
на единствено възможното в случая заключение, изразяващо се в това, че Икономическият 
оператор несъмнено не е положил достатъчно дължима грижа да се запознае в пълнота с 
детайлните, конкретни и обстоятелствени аналитични съждения на Комисията, 
обективирани в три последователни подточки на т. 9.1. от констативната част на 
относимото за „Градив“ ООД поле на Протокол №1 (стр. 19 – стр. 20), имащи следното 
текстово отразяване: 

„9.1. На първо място, досежно поставеното от Възложителя изискване (Раздел 
III, т. 5.2.1.5., б. „б“ от Указанията за участие) предложеният експерт, на който ще 
бъдат възложени функциите и отговорностите по изпълнението на дейностите по част 
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„ОВК“ да е придобил минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му 
специалност, на база горецитираните данни и информация, Комисията констатира 
следните пропуски и непълноти, а именно: 

(1) по отношение на посочените времеви периоди, в които е декларирано, че инж. 
Александров е бил проектант и то в повечето случаи, съвместявайки тази длъжност с 
поне още една, настоящият помощен орган счита за необходимо да обърне внимание, че в 
отговор на отправено по реда на чл. 33, ал. 1 от ЗОП запитване в хода на процедурата, 
с отговор №5 от Разяснение №РТР20-РД93-1-[5] от 15.05.2020 г., досежно въпроса за 
признаването като релевантен проектантския опит, Възложителят е направил 
следните разяснения: 

„В предмета на възлаганото с настоящата процедура Рамково споразумение 
(важимо и за двете му обособени позиции) не се предвижда изпълнение на дейности по 
изготвяне на проектни разработки, а единствено изпълнение на СМР/СРР по изграждане, 
ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната 
инфраструктура, сградния фонд, техническата и пътна инфраструктура на Района, с 
оглед което в общия текст на т. 5.2. от Раздел III на Указанията за участие в 
процедурата, Възложителят е поставил изискване, според което „Участникът трябва да 
разполага за целия срок на изпълнение на Рамковото споразумение с ръководен екип - 
инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко 
ангажиран с изпълнението на строителството, предмет на поръчката по 
съответната обособена позиция ...“.  

Предвид цитираното изискване, одобрено от Възложителя, предлагането на 
експерти, професионалният опит на които е придобит в резултат от упражняване 
на проектантска дейност, няма да бъдат приемани за съответни и отговарящи на 
цитираните минимални изисквания, утвърдени с критерия за технически и професионални 
способности“. 

Предвид обстоятелството, че цитираното Разяснение, което е и неразделна част 
от Документацията за участие в процедурата, бидейки неоспорено е влязло в сила и 
съответно е придобило задължителен за спазване характер както от Участниците 
(на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП), така и от настоящия помощен орган, Комисията 
счита за недвусмислено и безспорно несъобразяването на Участника с така 
поставеното от Възложителя условие, предлагайки експерт, чийто цялостен 
професионален път е преминал в изпълнение и на дейности по проектиране, респ. 
невъзможността ѝ да приеме този опит, както и самия експерт за съответстващ на 
обсъжданото минимално изискване. 

(2) на следващо място, отчитайки посочените данни, според които в периода от 
16.09.1985 г. до 01.04.1994 г., инж. Александров, работейки в Териториална проектантска 
организация Габрово е бил освен проектант и групов ръководител и гл. специалист КТК, 
Комисията намира за недвусмислено видна липсата на относимост на функциите и 
отговорностите, следващи от визираните длъжности („групов ръководител“ и „гл. 
специалист КТК“) към признатата на експерта специалност „Промишлена 
топлотехника“. 

(3) що се касае за останалите периоди от време, в които е посочено, че експертът 
е заемал и длъжност „Управител“, Комисията държи да обърне внимание на следното, 
трайно установено в практиката на Решаващите органи в сферата на обществените 
поръчки (КЗК и ВАС) положение, според което обстоятелството, че едно лице е 
назначено на длъжност „Управител“, указва, че от същото се изисква да „управлява“ 
конкретното Дружество, както и че поради своето естество длъжността не 
включва в съдържанието си осъществяването на чисто експертни функции, т. е. от 
факта, че едно лице е Управител на дадено Дружество, може да се направи извода, че 
същото има управленски опит, но не и професионален експертен опит в конкретна 
сфера на обществени отношения, изискваща специфична компетентност, каквато в 
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случая е изискуемата експертиза на инж. Александров като машинен инженер със 
специалност „Промишлена топлотехника“. 

 

Видно от така направения дословен цитат, във всяка една от самостоятелно 
обособените подточки на визираната т. 9.1. от Протокол №1, относима за този Участник, е 
отразена извършената от Комисията задълбочена аналитична дейност, като е направено 
детайлно и аргументирано обосноваване на правените от нея изводи и заключения, че нито 
една от посочените като заемани от експерта длъжности, респ. изпълняваните в 
обхвата им дейности, не води до безспорната възможност за възприемане, че при 
осъществяването им, инж. Александров е натрупал не какъв да е професионален опит, а 
конкретно по признатата му специалност.  

Отчитайки гореизложеното, при направения съпоставителен анализ между така 
обоснованите от нея първоначални изводи за липса на доказано съответствие на експерта 
с минималното изискване придобитият от него професионален опит по признатата му 
специалност „Промишлена топлотехника“ да е за период не по-кратък от 3 години и 
напълно идентичните текстове в разглеждания нов за Участника ЕЕДОП, сочещи на 
изпълняваните от инж. Александров функции като проектант, „групов ръководител“, „гл. 
специалист КТК“ и Управител, единствено се затвърждава отразения в Протокол №1 и 
цитиран по-горе извод на Комисията, че придобитият от лицето професионален 
опит е само проектантски и управленски, а не експертен опит (основан на 
осъществявани чисто експертни функцци) в конкретна сфера на обществени 
отношения, изискваща специфична компетентност, каквато в случая е изискуемата 
негова експертиза като инженер с придобита специалност „Промишлена 
топлотехника“. 

Игнорирането от страна на Участника на обсъжданото указание на Възложителя, 
както и подробната аргументация на Комисията, е видно също така и от записа, съдържащ 
се в т. 9 от придружителното писмо към допълнително представяните от „Градив“ ООД 
допълнителни документи, текстовото съдържание на който е следното: „по т. 9 от 
констатациите: за инж. Велизар Александров сме отразили длъжността, която е заемал 
при изпълнението на обектите, посочени като специфичен опит“. Липсва каквато и да е 
индиция за представяни от Участника нови или допълнителни данни и информация, 
относими към придобития от предлагания от него експерт опит по признатата му 
специалност, с професионална насоченост, многократно визирана по-горе.  

Изключително съществено на следващо място, по мнение на Комисията е и 
несъобразяването на Икономическия оператор не само с ясно дадените му в Протокол №1 
указания, но преди всичко - с цитираното по-горе разяснение №РТР20-РД93-1-[5] от 
15.05.2020 г., направено от Възложителя в хода на процедурата по реда на чл. 33, ал. 2 от 
ЗОП, в т. 5 от съдържанието на което по несъмнено ясен, разбираем и непредпоставящ 
тълкуване начин е обяснено, че предлагането на експерти, професионалният опит на 
които е придобит в резултат от упражняване на проектантска дейност, няма да 
бъдат приемани за съответни и отговарящи на цитираните минимални изисквания, 
утвърдени с критерия за технически и професионални способности. 

С риск отново да се повтори в мотивите си, обективирани и в предходния Протокол 
(които явно не са били разбрани и/или възприети от Икономическия оператор), настоящият 
помощен орган държи да обърне внимание на обстоятелството, че цитираното Разяснение, 
дадено в хода на процедурата е станало неразделна част от Документацията за участие 
нея, а по причина на това, че не е оспорено, същото е влязло в сила и съответно е 
придобило задължителен за спазване характер както от Участниците (на основание 
чл. 101, ал. 5 от ЗОП), така и от настоящия помощен орган и от самия Възложител. 

В контекста на изложеното, следва да се подчертае също и това, че 
разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП изисква при изготвяне на офертата си всеки 
Участник да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Имайки 
предвид, че горепосочената норма е императивна, всеки Участник е длъжен при 
участие в съответна възлагателна процедура по ЗОП да се съобрази с това законово 
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изискване, респ. със задължителния характер на влязлата в сила Документация за 
участие и определените в нея изисквания на Възложителя.  

Безспорно е, че Законът за обществените поръчки е строго формален закон и 
като такъв Участниците в процедурите, провеждани по него, следва стриктно да 
съблюдават разписаните в същия правила  и условия.  

Нещо повече, при все че в чл. 54, ал. 8 ППЗОП на Участника е дадена 
възможност за отстраняване на липси, непълноти или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
последващото неизпълнение от негова страна на дадени конкретни указания очевидно 
показва невъзможност у Икономическия оператор да изпълни законовите изисквания, 
а с това и изискванията на Възложителя, което е абсолютна пречка за допускането 
му до по-нататъшно участие в процедурата.  

Същата тази законова възможност вече беше използвана от настоящия 
помощен орган и предвид, че същата е еднократна, Комисията не би могла да допусне 
използването ѝ повторно до степен на безкрайност или до момента, в който 
Участника най-после изпълни всички изисквания, по причина на това, че  недопустимо 
би бил нарушен принципа за равнопоставеност на Участниците в условията на 
свободна и лоялна конкуренция. 

 

В обобщение на всичко гореизложено, настоящият помощен орган счита, че 
при така установената безспорна липса на каквато и да е промяна и/или допълнение в 
първоначално посочените данни за професионалния опит на експерта по 
притежаваната от него специалност, също толкова безспорна е и липсата на 
промяна във формираното от Комисията заключение, че спрямо нея липсват каквито 
и да е обективни предпоставки и безусловни доказателствени данни, че по отношение 
на инж. Александров е доказано съответствие с второто от минималните изисквания 
за позицията на експерт по част „ОВК“,  разписано в Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „б“ от 
Указанията за участие в процедурата, а именно: придобит минимум 3 (три) г. 
професионален опит по признатата му специалност, професионалната насоченост на 
която беше многократно цитирана по-горе, а именно: „Промишлена топлотехника“. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че липсата на доказано съответствие 
на предложения Експерт по част „ОВК“ – инж. Велизар Александров с обсъденото 
минимално изискване, прави офертата на „Градив“ ООД „неподходяща“ по смисъла на 
§2, т. 25 от ДР на ЗОП, като подадена от Участник, който не отговаря на 
обсъждания критерий за подбор - самостоятелно основание Икономическият 
оператор да бъде предложен за отстраняване от участие на основание чл. 107, т. 1, 
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
3. В приложение към гореописания ЕЕДОП са представени и следните 

допълнителни документи, част от които Икономическият оператор е приложил в отговор на 
указанията, дадени му от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а друга част - по 
свое усмотрение и лична преценка, че същите са необходими за доказване на определени, 
декларирани от него факти и обстоятелства, а именно: 

3.1. Заверено копие на Удостоверение № I-TV017721, издадено от Камарата на 
строителите в Р. България, в текстовото съдържание на което е направено отразяване, че 
съобразно Протокол №1075/05.10.2017 г. „Градив“ ООД е вписано в ЦПРС за изпълнение 
на обекти от първа група, строежи от трета до пета категория.  

Валидността на документа, отразена в приложеното копие на придружаващия 
Удостоверението талон, издаден на основание чл. 34 от ПРВВЦПРС е до 30.09.2020 г. 

3.2. Заверено копие на застрахователна полица №212220215000079 от 14.07.2020 г., 
издадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ АД, от което е видно, че Участникът е застраховал 
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професионалната си отговорност в качеството на „строител“ – за цялостно изпълнение на 
или на отделни СМР на обекти от трета и всяка по-ниска категория. 

Периодът, в който е валиден обсъждания документ е от 20.07.2020 г. до 19.07.2021 г. 

3.3. Заверено копие на Удостоверение, издадено под №586 от 27.07.2020 г. за 
въвеждане в експлоатация на строеж „Пристройка (училищен бюфет и столова) на 171-во 
ОУ „Стоил Попов“, гр. Нови Искър. 

3.4. Заверено копие на Протокол за установяване годността за ползване на обект 
„Саниране на ЦДГ №5 „Дъга“, гр. Монтана“. Документът е по образец на Проект „Красива 
България“ и е съставен и подписан от представители на Възложителя – Община Монтана; 
Изпълнителя – „Градив“ ООД и Консултанта, упражнил строителен надзор. 

3.5. Заверено копие на издадено от Главния архитект на Столична община 
Удостоверение №70 от 28.01.2016 г. за въвеждане в експлоатация на строеж 
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 85-то СОУ „Отец 
Паисий“ – I етап“, находящ се в УПИ I, кв. 40 по плана на гр. София, Район Кремиковци. 

3.6. Заверено копие на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект 
„Пристройка към съществуваща сграда на 176-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, за 
физкултурен салон“, с. Негован. Удостоверението е издадено под №1095/10.12.2019 г. 

3.7. Заверено копие на Разрешение за ползване №СТ-05-540 от 17.07.2020 г., 
издадено от Началника на ДНСК, по силата на което в експлоатация е въведен строеж 
„Нова двуетажна сграда за ОДЗ за 6  групи (2 яслени и 4 градински), гр. Нови Искър. 

3.8. Заверено копие на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за 
приемане на строеж „Подобряване на енергийната ефективност на 79-то СОУ „Индира 
Ганди“, район Люлин, Столична община. 

Документът е подписан от представители на Възложителя – СО - Район Люлин, 
Строителя – „Градив“ ООД, Проектанта и Консултанта, упражнил строителния надзор, но 
същият е без посочена дата на съставянето му. 

3.9. Заверено копие на дубликат с №.......*/2006 г. от диплома за висше образование 
на Валентина Шопова, издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия, 
гр. София. От обективираните в разглеждания документ данни (подчертани от Участника с 
червен химикал, с цел привличане на внимание) се установява, че г-жа Шопова е завършила 
през 1977 г. пет годишен курс на обучение, придобивайки професионална квалификация 
„инженер“, със специалност „Промишлено и гражданско строителство – технологии“. 

3.10. Заверено копие на Референция с изх. №412 от 17.11.2014 г., издадена от 
Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. Асен 
Златаров“, гр. Шумен, в която е отразено правеното от издателя ѝ удостоверяване, че в 
периода от 01.07.2014 г. до 25.09.2014 г., „Градив“ ООД е изпълнило строителни дейности 
по сградата на гимназията за реализиране на мерки за енергийна ефективност по проект 
„Екологична ефективност чрез пестене на енергия“. 

В направените в текста на документа описания на вида и обхвата на изпълнените 
СМР, техния обем, срок на изпълнение и стойност на строителството, е отразено и 
обстоятелството, че Ръководител обект по време на изпълнение на строителството е била 
инж. Валентина Цветкова. 

3.11. Заверено копие на Заповед №27 от 29.10.2016 г., издадена от „Градив“ ООД и 
подписана от лице, определящо се като „работодател“, с която Заповед, инж. Валентина 
Благоева е определена за Ръководител обект при изпълнението на следния строеж: „Блок 
№63, №64, вх. А и вх. Б, №65, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово“, гр. 
Благоевград“. 

3.12. Заверено копие на Протокол (обр. №16) за установяване годността за ползване 
на строеж „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 
многофамилни жилищни сгради с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, 
бл. 63, бл. 64, вх. А и вх. Б, бл. 65, вх. А и вх. Б“, в частта от който, съдържаща изброяване 
на участниците в строителството и по-конкретно, инженерно-техническия състав на 
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Дружеството – строител („Градив“ ООД), е направено посочване, че Ръководител на обекта 
е била инж. Валентина Цветкова. 

3.13. Заверено копие на дипломата за завършено висше образование на инж. 
Николай Танев, обсъдена в т. 2.1. по-горе. 

3.14. Заверено копие на Сертификат №..........*/22.04.2020 г., в текстовото 
съдържание на който е направено отразяване, че г-н Вилиян Найденов, имащ качество 
технически ръководител в „Градив“ ООД, успешно е завършил курс за „Координатор по 
безопасност и здраве при работа“, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
СМР. Документът е издаден от „Медико“ ЕООД, гр. София. 

3.15. Заверено копие на Сертификат № CQ-BG-009/15/02/bul, удостоверяващ 
внедрена от „Градив“ ООД система за управление на качеството по Стандарт EN ISO 
9001:2015, със следния предметен обхват: „Строителство, ремонт и рехабилитация на 
жилищни, обществени, промишлени, административни и търговски сгради; 
инфраструктурно, транспортно, енергийно, хидротехническо и комуникационно 
строителство; възстановително - ремонтни работи, саниране и укрепване на строителни 
конструкции и благоустрояване“. 

Сертификатът е издаден от OHMI Euro Cert.GmbH и е със срок на валидност до 
07.05.2021 г. 

3.16. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от Икономическия 
оператор система за управление на околната среда по Стандарт EN ISO 14001:2015. 
Документът е с № CU-BG-009/15/02/bul и период на валидност от 08.05.2018 г. до 
07.05.2021 г.  

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

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

С оглед направените установявания, помощният орган на Възложителя, 
определен за провеждане на настоящата процедура приема, че от страна на Участник 
„Градив“ ООД, е представен Единен европейски документ за обществени поръчки, в 
който се констатират пропуски и несъответствия с отделни от утвърдените от 
Възложителя за целите на настоящето възлагане минимални изисквания за 
технически и професионални способности, утвърдени като условия за допустимост 
по обособена позиция №1 на провежданата процедура, логично следствие от което е 
правеното от Комисията предложение до Възложителя за отстраняване на този от 
Участниците от последващото му участие в процедурата, правно основание за което 
намира в разпоредбите на чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП и чл. 101, 
ал. 5 от ЗОП. 

 

 
 
2. ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“ – представил допълнителни документи с вх. № 

РТР20-ТД26-1122-[1] от 12.08.2020 г. към оферта с вх. № РТР20-ТД26-1122 от 
08.06.2020 г., депозирана за обособена позиция №1 на провежданата процедура за 
сключване на Рамково споразумение 

 
Целейки отстраняване на установените несъответствия в офертата му с 

поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и утвърдените 
критерии за подбор, едновременно и изпълнявайки указанията на Комисията, 
отразени в съставения от нея Протокол №1, носещ начална дата 09.06.2020 г., 
Участникът е представил: 
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1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си последователно изброяване 
на представяните допълнителни документи (на хартиен и електронен носител), целящи 
отстраняване на констатираните от Комисията нередовности/липси на данни и информация 
в приложените като част от офертата първоначални ЕЕДОП от Обединението и от всеки 
отделен от Партньорите в състава му. 

 
Разгледани по същество, така визираните документи, съставляващи в тяхната 

съвкупност съдържанието на допълнително представения от Участника пакет, са следните: 
 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за Партньора 
„Никмар Кънстракшън“ ЕООД и подписан с квалифициран електронен подпис от 
Управителя на Дружеството, записан на електронен носител, в нередактируем формат. 

 

В резултат от направения от нея детайлен и обстоен преглед на отделните факти 
и обстоятелства, декларирани от Икономическия оператор в представяната коригирана 
негова декларация, с цел доказване съответствието си (както и това на самия Участник) 
с конкретни, поставени за целите на възлагането изисквания към личното състояние и 
отделни от критериите за подбор, Комисията констатира следното: 

 

2.1. Съобразявайки аргументираните доводи на Комисията, изложени в Раздел I, т. 1 
от констативната част на относимото за този от Участниците поле на предходно съставения 
от настоящия помощен орган Протокол №1, Партньорът „Никмар Кънстракшън“ ЕООД е 
попълнил указаните му данни, подлежащи на вписване в Част III, Раздел Г: „Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ от ЕЕДОП 
коректно, точно и съответно на всички, посочени в Указанията за участие в процедурата 
специфични национални основания за изключване. 

В допълнение на първоначалната си декларация, Икономическият оператор е 
добавил и ангажиращи Управителя му волеизявления, според които представляваното от 
него дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е 
контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Подчертано е също така, че 
участващото като Партньор в ДЗЗД „Триадица 2020“ дружество не е извършило нарушения 
на забраните по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП. 

 

Предвид установената пълнота и коректност в данните, декларирани от 
„Никмар Кънстракшън“ ЕООД в обсъденото поле на представения негов нов ЕЕДОП, 
Комисията намира, че от страна на този от Партньорите вече е доказано 
съответствие с всички изисквания към личното състояние, утвърдени от 
Възложителя за целите на настоящето възлагане в съответствие с приложимата и 
относима нормативна уредба.  

 
2.2. В отговор на дадените му от Комисията указания за представяне на безспорни 

данни и информация, посредством които да бъде доказано съответствие на първоначално 
определеното за заемане на позицията Експерт по част „ОВК“ лице – инж. Александър 
Стражаков с минималните изисквания за тази от експертните позиции в предложения от 
Партньора инженерно-технически състав, за която е определено посоченото лице, 
Икономическият оператор, ползвайки се от регламентираната и предоставяна му с чл. 54, 
ал. 9, изр. първо от ППЗОП правна възможност, е заменил информацията за въпросния 
експерт с нова, касаеща друго лице, предложено за изпълнение на функциите и 
отговорностите на визираната експертна позиция, а именно: инж. Венцислав Неджин. 

 



16 
 

С цел доказване съответствие на новопредложения експерт с условията и 
изискванията, утвърдени в настоящата процедура за обсъжданата позиция на Експерт по 
част „ОВК“, в разглежданото поле на ЕЕДОП са обективирани данни, според които г-н 
Неджин има висше образование, с придобита през 1984 г. във ВМЕИ „Вл. И. Ленин“-София 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Промишлена 
топлотехника“ и професионална квалификация „машинен инженер“. 

Направено е описателно представяне на придобития от експерта професионален 
опит, – като са посочени конкретните периоди от време (от дата, месец, година до дата, 
месец, година), в които е заемал конкретни длъжности при различни работодатели. 
Конкретизирани са както същите тези длъжности, така и изпълняваните от лицето функции 
и отговорности в обхвата на всяка отделна от посочените позиции. 

Информацията, доказваща съответствие с поставеното в Раздел III, т. 5.2.1.5., б. 
„б“ от Указанията за участие в процедурата и одобрено за целите на възлагането 
минимално изискване за придобит от предложения експерт минимум 3 (три) години 
професионален опит по признатата му специалност, се заключава в това, че в периодите от 
19.05.2009 г. до 18.09.2012 г. и от 14.12.2015 г. до 11.08.2020 г., инж. Неджин е заемал 
длъжност „инженер по част ОВК“ в „Спортни настилки“ ЕООД – в първия от посочените 
времеви диапазони, респ. „експерт ОВК“ в „Никмар Кънстракшън“ ЕООД – във втория от 
тях. 

По отношение изискуемия за целите на настоящето възлагане придобит от експерта 
специфичен опит опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на строителни обекти за 
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция 
и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство, е направено 
прецизно и коректно описание както на три обекта, на които инж. Неджин, в качеството си 
на служител в „Никмар Кънстракшън” ЕООД е заемал позиция „експерт по част ОВК“, а 
така също и на основните, изпълнявани от експерта функции при реализацията на 
въпросните сгради. 

 

В резултат от направените от нея прочит и анализ на данните и 
информацията, отразени в представения от „Никмар Кънстракшън“ нов ЕЕДОП, 
Комисията намира за доказано съответствието на новопредложения експерт инж. 
Венцислав Неджин с условията за участие и допустимост, разписани в Раздел III, т. 
5.2.1.5., б. „а“ – б. „в“ от Указанията за участие в процедурата и относими към 
позицията на Експерт по част „ОВК“. 

 
3. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Партньора в 

неперсонифицираното обединение от юридически лица – „С.И.С.М. - строй“ ЕООД, 
попълнен по одобрения за целите на възлагането обр. №1, цифрово подписан от 
задълженото за това лице и представен в електронен вид, в нередактируем формат. 

 

На основание направения от нея задълбочен анализ на данните и информацията, 
обективирани в обсъждания ЕЕДОП, Комисията намира, че в изпълнение на дадените му 
от Комисията в Протокол №1 от 09.06.2020 г. точни указания, едновременно с което, 
отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 
така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 
критерии за подбор, този от Партньорите е представил нов ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от ДЗЗД „Триадица 2020“ оферта. 

 

4. Като приложения към обсъдения в предходната точка ЕЕДОП, допълнително са 
представени и следните документи, част от които изискани от Комисията, а други – 
приложени по лична преценка на самия Икономически оператор, а именно: 
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4.1. Заверени копия на Сертификати, удостоверяващи наличие на внедрени от 
„С.И.С.М. - строй“ ЕООД системи за:  

- управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015, със срок на валидност до 
27.04.2023 г., издаден под № 15477 от 27.04.2020 г.; 

- управление на околната среда по Стандарт 14001:2015, имащ уникален 
идентификационен номер Е3109, валидността на който Сертификат също е до 27.04.2023 г. 

и  

- управление на здравето и безопасността при работа, валиден в периода на 
останалите, изброени в предходните точки удостоверителни документи (27.04.2020 г. – 
27.04.2023 г., издаден под №Д-2231. 

Предметният обхват и на трите Сертификата обхваща следните области на 
приложение: „строителство на сгради, строително-монтажни работи, строително-
ремонтни работи. Доставка и монтаж на отоплителни и вентилационни инсталации и 
системи, изграждане на електрически и водопроводни мрежи. Доставка и монтаж на 
PVC и алуминиева дограма, Ремонт и реставрация на паметници на културата. 
Пътнически и товарен автомобилен транспорт за страната и чужбина. Изграждане на 
информационни системи за управление на транспорта. Реновиране и ремонт на културни 
паметници от местно, национално и международно значение. Изграждане на системи за 
видеонаблюдение - доставка, инсталация, тестване и гаранционна подръжка. Доставка, 
инсталация, тестване и гаранционна подръжка на компютърно и техническо оборудване 
и софтуер“.  

Издател на всеки един от гореизброените удостоверителни документа е „Transpacific 
Certifications Limited”. 

Всички гореизброени Сертификати са представени като част от допълнителните 
документи на Участника на английски език и в превод на български. 

 

4.2. Декларация (в оригинал), автор на която е Управителят на „С.И.С.М. - строй“ 
ЕООД и в която е обективирано даваното от нея съгласие Възложителят да получи достъп 
до документите, подкрепящи информацията, предоставена от и за Икономическия оператор 
в отделните Части и Раздели на представения от Дружеството нов Единен европейски 
документ за обществени поръчки за целите на настоящата процедура, в частта ѝ на 
обособена позиция №1. 

Отразено е също така и даваното от този от Партньорите относително лишено от 
смисъл съгласие да: „впише всички изискуеми данни относно публикацията и обявяването 
на процедурата в Официален вестник на Европейския съюз, включително на самата 
процедура и обособената позиция, за която участва като член на ДЗЗД „Триадица 2020“. 

Така представената изрична декларация по същество преповтаря тази, 
инкорпорирана в съдържанието на Част VI на представяния от Икономическия оператор 
нов ЕЕДОП. 

 

5. В приложение към гореописаните ЕЕДОП, попълнени за всеки отделен от 
Партньорите в състава на Обединението - Участник, е представен и следния допълнителен 
документ, изискан от Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а именно: 

Заверено копие на документ, наименован „Допълнително споразумение №1 към 
Споразумение за създаване на ДЗЗД „Триадица 2020“ от 22.05.2020 г., в текстовото 
съдържание на който документ е обективирано волеизявлението на двамата Партньори за 
упълномощаване определеният от тях Управител на неперсонифицираното лице – г-н 
Николай Влахов да представлява Обединението „за регистрацията му в Службата по 
вписванията в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1 от Закона за Регистър 
БУЛСТАТ и пред НАП във връзка с регистрацията по ДДС“.  

Посредством договорена между Страните промяна в съдържанието на чл. 2.4. от 
Споразумението за създаване на Обединението, се въвежда клауза, съобразно която 
„срокът на ДЗЗД „Триадица 2020“ е времето, за което ще бъдат изпълнени всички 



18 
 

дейности от обхвата на обособена позиция №1 – срока на Рамковото споразумение, 
включително и до изтичане на последните гаранционни срокове“. 

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

С оглед така направените установявания, помощният орган на Възложителя, 
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че от 
Участник ДЗЗД „Триадица 2020“ и съставляващите го Дружества – „Никмар 
Кънстракшън“ ЕООД и „С.И.С.М. - строй“ ЕООД, са представени Единни европейски 
документи за обществени поръчки, отразяващи пълното им съответствие с 
утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към 
личното състояние, както и с минималните изисквания за годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и 
за технически и професионални способности като условия за допустимост в 
провежданата процедура и в частност, по обсобена позиция №1 от обхвата на 
възлаганото Рамково споразумение. 

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

На основание гореизложеното, настоящият помощен орган допуска Участника 
до следващия етап на процедурата. 

 

 
 
3. „ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД – представило допълнителни документи, 

с вх. № РТР20-ТД26-1123 – [1] от 11.08.2020 г. към първоначалната си оферта, подадена 
за участие по обособена позиция №1 на Рамковото споразумение, заведена в 
деловодството на Възложителя с вх. № РТР20-ТД26-1123 от 08.06.2020  г. 

 
Изпълнявайки указанията на Комисията, обективирани в съставения от нея 

Протокол №1, носещ начална дата 09.06.2020 г. по отношение на изискваните му 
допълнителни документи, Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, в което е отразено правеното от Икономическия оператор 

конкретизиране на всички съответно направени от него промени в отделни Раздели и Части 
от новопредставяните негов и на отделните Партньори в състава му ЕЕДОП, съобразявайки 
се с изискванията и указанията на Комисията, обективирани в съставения от нея предходен 
Протокол. Изброени са и документите, представяни в приложение към посочените нови, 
коригирани ЕЕДОП на отделните Стопански субекти. 

 
2. Нов ЕЕДОП на Партньора „Булстрой груп“ ЕООД, генериран като espd-response 

файл, подписан с универсален електронен подпис от задълженото за това лице и представен 
на електронен носител, в нередактируем формат. 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 
едно от декларативно отразените волеизявления на този от Партньорите, Комисията 
констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в информацията в 
първоначално представения ЕЕДОП на този Икономически оператор са отстранени, 
респ. коригирани.  

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

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

Партньорите в Обединението – „Булстрой холд“ ЕООД, представен в електронен вид, в 
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нередактируем формат и цифрово подписан от задълженото за това лице, съобразно 
императивната разпоредба на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. 

Прегледа и анализа на фактите и обстоятелствата, обективирани в обсъждания 
ЕЕДОП, извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават 
следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1, носещ начална дата 
09.06.2020 г. недвусмислени и неподлежащи на тълкуване указания, едновременно с което, 
отговаряйки на утвърдените от Възложителя и конкретно посочени във визирания 
предходен Протокол изисквания към личното състояние, поставени като условия за 
допустимост в настоящата процедура, Икономическият оператор е представил нов 
ЕЕДОП, в който се съдържа цялата изискуема от Възложителя и релевантна за 
настоящата процедура информация, касаеща липсата, спрямо него и 
представляващото го лице на основанията за отстраняване, както и 
съответствието на Дружеството с критериите за подбор, утвърдени за целите на 
настоящето възлагане. 

 
4. В приложение е представен и съответен нов ЕЕДОП от Участника – „Обединение 

Булстрой“ ДЗЗД, извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП 
преглед и анализ на отразените в който факти и обстоятелства, обосновават следното 
нейно заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в съставения от нея 
предходен Протокол ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на 
утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, 
за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални 
способности като условия за допустимост в настоящата процедура и критерии за 
подбор, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, 
установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него оферта. 

  

5. В приложение са представени и следните допълнителни документи, изискани от 
настоящия помощен орган на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а именно: 

 

5.1. Заверено копие на Годишния финансов отчет, съставен от „Булстрой груп“ 
ЕООД за финансовата 2017 г., представен в неговата цялост, в което число: 

- доклад на независимия одитор; 

- индивидуален годишен финансов отчет, доклад на независимите одитори; 

- отчет за финансовото състояние на Дружеството към 31.12.2017 г.; 

- отчет за печалбата  или загубата и другия всеобхватен доход за 2017 г.; 

- отчет за паричните потоци по прекия метод за обсъжданата финансова година и  

- отчет за промените в собствения капитал. 
 

5.2. Заверено копие на Удостоверение №.......*, издадено на 08.04.2020 г. от ЦПО 
„Виана“, гр. София, от удостоверителните данни в съдържанието на което е видно, че 
предлагания от Участника за изпълнение функциите на „Отговорник/специалист по 
контрола на качеството“ експерт – инж. Румяна Узунова е преминала курс на обучение 
на тема: „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 
по ЗУТ“. 

Обсъжданият документ е със срок на валидност до 08.04.2022 г. 
 

5.3. Допълнително споразумение (анекс), с поставен №5 към Договора за учредяване 
на „Обединение Булстрой“ ДЗЗД от 10.08.2020 г., представено в оригинал и обективиращо 



20 
 

в съдържанието си следните, постигнати между Партньорите в Обединението 
договорености: 

 - конкретизирано е, че Дружествата, формиращи състава на неперсонифицираното 
Обединение, наричани „Съдружници“ са обединили усилията си за участие конкретно в 
провежданата от Район Триадица процедура за сключване на Рамково споразумение; 

- направено е, конкретно за изпълнението на дейностите от обхвата на възлаганото 
Рамково споразумение разпределение както на процентното участие и отговорността на 
всеки от Съдружниците, така и на правата и задълженията им за изпълнението на 
предстоящите за възлагане обществени поръчки. 

- уточнени са и дейностите от предмета на възлагане по обособената позиция, които 
всеки от Партньорите ще изпълнява при възлагането на отделните договори за изпълнение 
на  обществени поръчки в обхвата на Рамковото споразумение; 

- посредством изменение в чл. 14, т. 14.2. от основния договор е направена 
конкретизация на срока на действие на Обединението, а именно: за срока на действие на 
самото Рамково споразумение, в частта му на обособена позиция №1. 

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

С оглед така направените установявания, помощният орган на Възложителя, 
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че от страна 
на Участник „Обединение Булстрой“ ДЗЗД и съставляващите го Дружества – 
„Булстрой груп“ ЕООД и „Булстрой холд“ ЕООД, са представени Единни европейски 
документи за обществени поръчки, отразяващи пълното съответствие на всеки един 
от посочените Икономически оператори с утвърдените от Възложителя за целите 
на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с минималните 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, 
за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални 
способности като условия за допустимост по обособена позиция №1 на възлаганото 
Рамково споразумение, предвид които си изводи, Комисията допуска Участника до 
следващия етап на процедурата (преглед, анализ и евентуално – оценка на 
представеното от него Техническо предложение). 

 

 
 

4. КОНСОРЦИУМ „АКВА 2“ - оферта с вх. № РТР20-ТД26-1130 от 08.06.2020  г., 
подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2 на 
Рамковото споразумение, допълненията към която са с вх. № РТР20-ТД26-1130 – [1] от 
11.08.2020 г. 

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

Протокол №1, започнат на 09.06.2020 г. по отношение на изискваните му 
допълнителни документи, Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, в първата част (т. 1.1.) от което, като реплика на даденото 

от страна на Комисията в Раздел I, т. 1 от съставения от нея Протокол №1/09.06.2020 г. 
указание към Партньора „Ес Джей Строй“ АД, имащо следното съдържание: „С цел 
коректност на предоставяните от него данни и при пълно съответствие с изискванията 
на чл. 67, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Икономическият оператор следва да представи нов 
ЕЕДОП, като при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „А“ от 
съдържанието му, на ред „Код“ следва да посочи конкретния уникален код за достъп до 
издадени на Изпълнителния директор и отделните членове на Съвета на директорите на 
Дружеството електронни свидетелства за съдимост (ако имат такива)“, е направено 
отбелязване, че визираните лица (Изпълнителен директор и отделните членове на Съвета на 
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директорите) „не притежават уникален код за достъп до електронни свидетелства за 
съдимост, за това не е посочен такъв код в ЕЕДОП“.  

В продължение е направено позоваване на Методическо указание № МУ – 6 от 
17.05.2018 г. на АОП, като е цитирано следното негово съдържание: „От 3 март 2018 г. 
влизат в сила изменения и допълнения в Наредба №8 от 26.02.2008 г. за функциите и 
организацията на дейността на бюрата за съдимост. Тези изменения са вследствие на 
промените в Закона за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност (нова ал. 4 на чл. 5) и в 
Административнопроцесуалния кодекс (нова ал. 5 на чл. 36), с които административните 
органи се задължават да установяват служебно данните, свързани със съдимостта на 
физическото лице. 

Считано от 3 март 2018 г., с чл. 35б от посочената наредба, се въвежда 
електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС), с което отпада задължението 
на гражданите да предоставят свидетелство за съдимост пред централните и 
териториалните органи на изпълнителната власт. По този начин значително ще се 
намали административната тежест, както от гледна точка на време, така и от гледна 
точка на разходи за гражданите във връзка с получаването на тази административна 
услуга. ЕССС се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, 
включително и по чл. 78а от НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в 
чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред. 

Посочените промени засягат законодателството в областта на обществените 
поръчки, доколкото съгласно чл. 58, ал. 6 и чл 157, ал 7 от ЗОП, възложителят няма право 
да изисква представянето на документите по чл 58, aл. 1 и чл. 157, ал. 6 от ЗОП, когото 
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 
информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 
възложителя, по служебен път. 

В обобщение на горното и във връзка с информация получена от Министерство на 
правосъдието, възложителите, които са органи на изпълнителната власт по смисъла 
на чл. 19 от Закона за администрацията, не следва да изискват предоставяне на 
свидетелство за съдимост от участниците, избрани за изпълнители по обществена 
поръчка. Това се отнася и за случаите по чл. 67, ал 5 от ЗОП, когато по време на 
провеждане на процедурата, възложителят иска представяне на свидетелство за 
съдимост за доказване на информацията, посочена в ЕЕДОП“. 

 

Отчитайки дадения от този от Партньорите отговор, ведно с направеното от него 
разяснение за Комисията, досежно начина, по който същата трябва да процедира в работата 
си по преглед и анализ на информацията в представените от Участниците ЕЕДОП, 
настоящият помощен орган извърши съпоставка на така направеното от представителя на 
„Ес Джей Строй“ АД волеизявление, според което Изпълнителния директор и отделните 
членове на Съвета на директорите на Дружеството не притежават уникален код за достъп 
до електронни свидетелства за съдимост, с данните, обективирани в представяния за 
Икономическия оператор нов ЕЕДОП, в резултат от което установи, че във всички полета 
от Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“, в които се съдържа 
въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - 
членка на ЕС?“, отново е отбелязан отговор „да“ с направено в поле „URL“ посочване на 
линк към официалната Интернет страница на Министерство на правосъдието 
(www.justice.government.bg). Съответно, в поле „Издаден(о) от“ е вписано следното: 
„Министерство на правосъдието – бюро съдимост“. 

Единствената промяна, спрямо първоначално представения от Дружеството ЕЕДОП, 
се изразява в това, че в противовес на направената от него информация, че притежава 
издаден въпросния документ, поле „Код“ е оставено непопълнено. 

Вземайки предвид гореизложените факти и обсъждайки ги в тяхната съвкупност, 
Комисията приема следното: 
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На първо място следва да се отбележи запознатостта ѝ с цитираното от 
Икономическия оператор методическо указание на АОП, израз на което е факта, че в 
Протокол №1, настоящият помощен орган не указа на представляващия и членовете на 
Съвета на директорите на „Ес Джей Строй“ АД да представят копия на издадени им 
свидетелства за съдимост, а единствено, позовавайки се на и анализирайки непълната и 
некоректно вписана от този от Партньорите информация в разглежданите полета на 
първоначалния негов ЕЕДОП, му разясни коректния начин на попълване на изискуемите 
данни, които, при даден от него положителен отговор (потвърждение, че притежава 
издаден му съответно изискуем документ), в обсъжданото поле „код“, следва да се 
посочи уникалния идентификационен код, посредством прилагането на който, 
Комисията може да се убеди лично в достоверността на декларираната от 
Стопанския субект информация. 

В контекста на изложеното, следва да се посочи и това, че назначеният от 
Възложителя негов помощен орган не е орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19 
от Закона за администрацията, към които органи е насочено цитираното в придружителното 
писмо Методическо указание, предвид което, в хода на провеждане на процедурата и в 
рамките на делегираните ѝ правомощия, Комисията би могла да провери верността на 
конкретно декларирани в Част III, Раздел „А“ на ЕЕДОП данни от Участник в процедурата, 
единствено и само посредством въпросния уникален идентификационен код, който трябва 
да ѝ бъде посочен от Икономическия оператор, притежанието на който код (в случая – 
кодове), се презюмира единствено от неговите лични декларации, изразени в обсъжданите, 
давани от него положителни отговори. 

Именно в тази връзка, давайки указание на „Ес Джей Строй“ АД в първата точка на 
относимата към него част от Протокол №1, Комисията изрично подчерта, че спорните (по 
мнение на самия Икономически оператор) кодове, трябва да се впишат в относимите полета 
на Част III, Раздел „А“ от изискания му нов ЕЕДОП, единствено ако членовете на 
управителните му органи притежават такива свидетелства. 

В контекста на посоченото, ведно с подчертаването в придружителното писмо, че 
Изпълнителния директор и отделните членове на Съвета на директорите не притежават 
уникален код за достъп до електронни свидетелства за съдимост, Икономическият оператор 
напълно логично и съответно на тези си декларации е следвало да отбележи в обсъжданите 
полета на новия си ЕЕДОП отговор „не“, в който случай нямаше да му се налага да попълва 
спорното поле „код“. 

В заключение, анализирайки въпросната некоректност в начина на попълване на 
данните в обсъжданото поле (вероятно предпоставена от липсата на ясен прочит на 
конкретните, дадени му от Комисията указания), настоящият помощен орган счита същата 
за несъществено нарушение, предвид на това, че не би могла да повлияе върху 
съдържанието на крайния за процедурата индивидуален административен акт на 
Възложителя, по причина на това, че ако беше отбелязан отговор „не“, резултатът щеше да 
е напълно идентичен. 

 

В останалата част на представеното от представляващия Участника придружително 
писмо се съдържат конкретни данни за коригираната/допълнена/променена информация в 
новопредставения ЕЕДОП на „Ес Джей Строй“ АД, придружени част от тях и с коментари, 
отразяващи личната негова преценка и оценка на изискванията в Протокол №1, които 
Комисията счита, че не следва да бъдат обект на коментар. 

В заключителната част на документа е направено и детайлно изброяване на 
представяните допълнителни документи, които са следните: 

 
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за Партньора 

„Ес Джей Строй“ АД, подписан с квалифицирани електронни подписи от Изпълнителния 
директор и всеки един от членовете на Съвета на директорите на Дружеството (задължени 
лица по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП) и 
представен на електронен носител, в изискуемия нередактируем формат, прегледа и 
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анализа на отразените в който факти и обстоятелства, извършени от Комисията на 
основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 09.06.2020 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на всички минимални изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура, Икономическият оператор е представил ЕЕДОП, 
в който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на 
първоначално представената от него аналогична декларация. 

 

3. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки за втория от 
Партньорите в Обединението - „Маридел 2012“ ЕООД, след задълбочения и детайлен 
анализ на декларираните в който данни, Комисията намира, че всички установени от нея 
липси или непълноти в информацията и/или несъответствия с изискванията към 
личното състояние и с критериите за подбор в първоначално представения от 
Дружеството ЕЕДОП са отстранени, респ. коригирани.  

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

 
4. В приложение към гореописаните ЕЕДОП, попълнени за всеки отделен от 

Партньорите в състава на Участника, са представени и следните допълнителни документи, 
които Икономическите оператори по свое усмотрение и преценка са счели за необходими за 
доказване на определени, декларирани от тях факти и обстоятелства, а именно: 

4.1. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение с изх. №4130 от 
06.08.2020 г., издадено от Кмета на Община Две могили, съдържащо правените от автора на 
документа удостоверявания досежно обстоятелствата, че в периода от 12.02.2020 г. (датата 
на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка) до 05.03.2020 г. 
(на която дата е посочено, че са приети всички дейности по договора и е съставен 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15), „Ес Джей 
Строй“ АД е изпълнило строително-монтажни работи по договор за строителство 
№26/05.02.2020 г., имащ за предмет „Уличен водопровод от кръстовище на бул. „България“ 
и ул. „Елба“ до УПИ II, кв.116, гр. Две могили“. 

Направено е посочване на стойността на изпълнените строителни интервенции, 
описан е обхвата и обема на реализираните дейности по части „ВиК“, „Геодезия“ и „ПБ“ на 
проекта. 

4.2. Заверено копие на банково извлечение, от съдържанието на което е видно, че с 
платежно нареждане от 10.03.2020 г., Община Две могили е заплатила на „Ес Джей Строй“ 
АД сума, съвпадаща по размер с тази, посочена в обсъденото в предходната точка 
Удостоверение. Като основание за плащане е посочено следното: „окончателно плащане 
водопровод ул. „Елба“, договор №26“. 

4.3. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено с пореден 
№4129 от 06.08.2020 г. от Община Две могили, съдържащо в текста си даваното от издателя 
му уверение, че „Ес Джей Строй“ АД е изпълнило строително-монтажните работи, предмет 
на договор №210 от 05.09.2018 г., за: „Изграждане на водопроводи в стопански двор 
„Изток“, гр. Две могили, включващ следните подобекти: ПИ 20184.1.2852 – улица; ПИ 
20184.1.2854 – улица; ПИ 20184.1.2853 – улица; ПИ 20184.1.2855 – улица; ПИ 20184.1.2851 
– улица; ПИ 20184.1.2758 – улица от бивш „Фуражен цех“ до края на гр. Две могили“.  

Изброени са изпълнените от „Ес Джей Строй“ АД конкретни строителни 
интервенции в части „ВиК“, „Геодезия“ и „ПБ“, посочени по вид и обем. 

Направено е също така посочване на конкретния времеви период на изпълнение на 
строително-монтажните дейности, стойността на изпълнението и конкретните дати на 
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съставяне на началния (обр. 2а) и приключващия строителството (обр. 15) актове и 
протоколи. 

4.4. Заверени копия на три банкови извлечения за извършвани от Община Две 
могили плащания към „Ес Джей Строй“ АД в периода от 20.12.2019 г. до 12.03.2020 г., като 
основание за извършването на които е посочено „СМР изграждане водопровод стопански 
двор“. 

4.5. Заверено копие на издадена от „Ес Джей Строй“ АД фактура, носеща дата 
05.02.2020 г., като получател в коята е вписана Община Две могили. Като основание за 
издаване на документа е посочено „междинно плащане по договор №210/05.09.2018 г., като 
е индивидуализиран и предмета на визирания договор. 

4.6. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, изх. №2600-77 от 
21.02.2016 г., подписано от Кмета на Община Долни Дъбник и съдържащо изразяваното от 
автора му уверение относно обстоятелството, че ДЗЗД „Евро строй“, с Партньори в състава 
му: „Ес Джей Строй“ АД и „ВТ Инженеринг“ ООД, първият от които – „водещ член“, е 
изпълнило в периода от 28.11.2014 г. до 30.07.2015 г. строителството на обект 
„Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на с. Петърница, Община Долни 
Дъбник - I етап“. 

От страна на Възложителя е направено изброяване на конкретно изпълнените от 
ДЗЗД-то - Изпълнител отделни дейности, индивидуализиран е обекта, категорията му и 
заплатената на Обединението стойност за реализиране на строителството. 

Конкретизирано е с неговия номер и дата на издаване и Разрешението за ползване на 
обекта. 

4.7. Заверени копия на четири броя фактури, издадени от „Ес Джей Строй“ АД, за 
получател по които е вписано ДЗЗД „Евро строй“. Като основания, в отделните документи е 
посочен конкретен вид плащане (авансово, междинно, окончателно) за изпълнението на 
посочения в предходната точка обект. 

4.8. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение №112/20.01.2016 г., 
издадено от Община Ценово в полза на ДЗЗД „Евро строй“, по отношение на което 
Обединение се удостоверява, че е изпълнило в периода от 03.09.2014 г. (съставяне на 
Протокол обр. 2а) до 27.07.2015 г. (дата на издаденото за обекта Разрешение за ползване), 
дейностите по договор с предмет: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. 
Новград, Община Ценово“. 

Направено е детайлно описание на изпълнените от Обединението строителни 
дейности и заплатената му за тях стойност. 

4.9. Заверено копие на извадка от Единния портал за заявяване на електронни 
административни услуги (ЕПЗЕУ), Регистър БУЛСТАТ, от съдържанието на което е видно, 
че Партньори в ДЗЗД „Евро строй“, регистрирано с Булстат №176039779 са „Крис груп“ 
ЕООД и „ВТ Инженеринг“ ООД, всеки от които с по 50% дялово участие. 

4.10. Заверено копие на извадка от ЕПЗЕУ – Търговски регистър, посредством която 
се удостоверява, че „Ес Джей Строй“ АД е правоприемник на „Крис груп“ ЕООД. 

4.11. Заверено копие на диплома за завършено висше образование, серия .......*, 
№................* от 02.08.1997 г., притежател на която е Ивайло Петков. От отразените в 
съдържанието на разглеждания документ, издаден от ВВТУ „Тодор Каблешков“, се 
установява, че на г-н Петков е с призната образователно-квалификационна степен 
„магистър“, притежава военна специалност „Железопътни войски – строителство и 
възстановяване на железопътни линии“, както и гражданска специалност – „Транспортно 
строителство“, с професионална (гражданска) квалификация „магистър – инженер“. 

4.12. Заверено копие на трудовата книжка на Ивайло Петков, в която се съдържат 
записи, отразяващи трудовия път на лицето, считано от 08.09.1997 г.  

Съобразно част от записите, съдържащи се в обсъждания документ, считано от 
31.01.2013 г., експертът заема длъжност „Инженер пътно строителство“ последователно в 
„Крис груп“ ЕООД и в „Ес Джей Строй“ АД. 
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4.13. Заверено копие на част от трудова книжка, отразяваща трудовите 
правоотношения на притежателя на документа – Христина Милчева.  

Видно от данните, обективирани на стр. 6 и 7 от разглежданата трудова книжка, г-жа 
Милчева заема длъжност „Инженер ПГС“ в „Крис груп“ ЕООД, а след това и в „ЕС Джей 
Строй“ АД, считано от 22.08.2011 г., работейки на 4 часов работен ден. 

Видно от друг запис, съдържащ се също на стр. 6 и 7 (!?!?) от трудовата книжка на 
г-жа Милчева, лицето работи на половин работен ден (4 часа) по трудово правоотношение 
и с „Полистрой 2001“ ООД, във времевия период от 23.02.2016 г. до момента (извод, правен 
от Комисията на основание липсата на положен върху документа печат, удостоверяващ 
прекратяване на трудовото правоотношение).  

4.14. Заверено копие на Препоръка за добро изпълнение, издадена от Община 
Етрополе с № 30-00-65 от 04.04.2019 г. в полза на „Маридел 2012“ ЕООД, от 
обективираните в която удостоверителни факти се установява, че този от Партньорите в 
Обединението-Участник в настоящата процедура е изпълнил строителни дейности по 
реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. 
Етрополе. 

Под формата на количествена сметка е направено изброяване на вида и обема на 
изпълнените от Икономическия оператор строителни интервенции, по клонове, участъци и 
улици.  

Посочена е категорията на строежа, срока на изпълнение на строително-монтажните 
работи и заплатената за осъществяването им стойност. 

4.15. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение №69.46-(6) от 
01.03.2018 г., с което Кметът на Община Севлиево изразява удовлетвореността си от 
работата на ДЗЗД „Консорциум път проект Севлиево 2017“ при изпълнението на обект: 
„Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. 
Севлиево. Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на  
Севлиево“. 

Уточнено е, че Партньори в Обединението – Изпълнител на визирания строеж са 
„Маридел 2012“ ЕООД и „Климатроник“ ЕООД, без каквато и да е конкретизация по 
отношение вида и обхвата на изпълнените от всеки от тези Партньори конкретни 
дейности от общия обем на възлаганото строителство. 

Конкретно посочени са обаче: общата, заплатена на Обединението стойност за 
изпълнение на строителството, срока на извършване на възложените СМР, конкретните 
видове дейности, предмет на възлагане. 

Персонално посочени са и лицата от иженерно-техническия състав, участвал в 
изпълнението на строежа. 

4.16. Заверено копие на Препоръка за добро изпълнение, носеща изх. №30-00-
45/13.03.2019 г., в текстовото съдържание на която е отразено правеното от Кмета на 
Община Етрополе удостоверяване по отношение на това, че в периода от 11.05.2018 г. до 
20.08.2018 г., „Маридел 2012“ ЕООД е изпълнило „в качеството си на главен изпълнител“, 
дейностите от обхвата на договор №ОбП-18/30.04.2018 г., имащ за предмет „Реконструкция 
на пътен мост над р. Ябланица при пресичането ѝ с ул. „Млада гвардия“. 

Отново под формата на количествена сметка е направено представяне на вида и 
обема на изпълнените от Дружеството дейности, като е конкретизирана и стойността, 
заплатена от Възложителя за реализирането им. 

4.17. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение № РД-15-
1896/14.03.2019 г., с което издателят му – Кметът на Община Долна Митрополия“ 
удостоверява, че „Маридел 2012“ ЕООД е изпълнител на дейностите по ремонт на мост на 
улица „Лиляна Димитрова“ между о.т.147 и о.т.168 с. Гостиля, община Долна 
Митрополия“. 

В табличен вид е направено изброяване на изпълнените в обхвата на строителството 
конкретни дейности, периода им на осъществяване и тяхното стойностно изражение. 
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********************************************************************** 
 
С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от всеки от отделните Партньори в състава на 
Консорциума - Участник в новопредставените от тях ЕЕДОП, относими към 
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, 
включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания 
към личното състояние и съответствие с всички, одобрени от Възложителя за 
целите на настоящата процедура критерии за подбор, обсъдени както на 
самостоятелно основание, така и в съвкупност с останалите допълнително 
представени документи, Комисията счита, че в офертата на Консорциум „Аква 2“ (в 
тази ѝ част), няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито 
пък нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените 
от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата. 

 

 
 
5. „БУЛСТРОЙ – МОНТАЖИ“ ЕООД – представените от този от 

Участниците документи са заведени с вх. № РТР20-ТД26-1131 – [1]  от 12.08.2020 г., 
допълващи първоначално представената от него оферта за участие по обособена 
позиция №1 на Рамковото споразумение с вх. № РТР20-ТД26-1131 от 08.06.2020 г. 

 
Предвид установените липси и непълноти в информацията, отразена в ЕЕДОП 

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

 
1. Придружително писмо, в текстовото съдържание на което е направено 

преимуществено посочване на представяния в съответствие с всяка отделна констатация на 
Комисията в Протокол №1 коригиран ЕЕДОП.  

Направено е още и отразяване, че „относно констатация №3.1.“ (която де факто е 
№3.2.), са приложени копия на: договор между „Булстрой-монтажи“ ЕООД и „Про Арм“ 
ООД; Разрешение за ползване и Констативен акт, обр. 15. 

Във връзка с установяванията на Комисията, обективирани в т. 3.1. на Протокол №1 
(сочена от Участника като „констатация №3.2.“), като допълнително представени, са 
изброени следните документи: копие на договор между „Булстрой-монтажи“ ЕООД и ЕТ 
„Металик – Иван Михайлов“ и копие на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

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

Участника, подписан с квалифицирани електронни подписи от Управителя на Дружеството 
(задължено лице по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП), както и от едноличния собственик на капитала му. Документът е представен на 
електронен носител, в изискуемия нередактируем формат. 

 

В резултат от извършения от нея детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на 
всяко едно от декларираните от Участника обстоятелства, в това число и на вписаните 
в новопредставения ЕЕДОП негови волеизявления, както на самостоятелно основание, 
така и в съпоставка с представените в приложение документални доказателства, 
Комисията намира за установено следното: 
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2.1. Участникът, съобразявайки дадените му в т. 1 и т. 2 от указателната част на 
Протокол №1 изисквания, при попълване на съответните полета в Част III, Раздел „Б“ и 
Раздел „В“ на новия си ЕЕДОП точно и коректно е разписал в указаните му от Комисията 
полета необходимите и релевантни данни за доказване липса спрямо него на отделни от 
основанията за изключване по чл. 54, ал. 1, т. 3 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

2.2. В относимото първо поле на Раздел „В“ в Част IV от представения негов нов 
ЕЕДОП, Икономическият оператор е вписал данни и информация за 2 (два) строителни 
обекта, сочени за изпълнени от него в релевантния за настоящата процедура период. 

Разгледани по същество, въпросните строежи са напълно идентични с тези, на 
които и в първоначалния си ЕЕДОП, Дружеството бе направило позоваване, целейки 
доказване на съответствието си с изискването за технически и професионални способности, 
одобрено за целите на възлаганата обособена позиция №1 и оповестено по идентичен начин 
в Раздел III.1.3., „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1, подт. (1) от Обявлението за 
поръчка и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, конкретизирано в пояснение първо 
към същата тази т. 5.1. (стр. 31), според което през предходните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, Участникът трябва да е изпълнил минимум 2 (две) 
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, 
за изпълнението на договорите в обхвата на която участва и по-конкретно: СМР/СРР за 
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция 
и/или основно обновяване на сгради за обществено обслужване в областта на 
образованието и/или здравеопазването и/или социалните услуги и/или сгради за 
административно обслужване, попадащи в обхвата на т. 1, т. 2, б. „а“ и б. „б“, т. 3 и т. 
6 от Приложение № 2 на Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 
строежи. 

По отношение на въпросните два обекта: „Изграждане на пристройка (физкултурен 
салон) към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за училище, кв. 118, м. „бул. 
Сливница“, по плана на град София“ и „Изграждане на пристройка към съществуваща 
сграда на 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, в УПИ I-за училище, кв. 54, м. „Симеоново“, 
район Витоша, Столична община – за физкултурен салон, учебни кабинети, както и 
подмяна на електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна инсталация на 
съществуващата сграда – Етап I“, в съставения от нея предходен Протокол, Комисията, 
основавайки се на извършените от нея на основание чл. 54, ал 13 от ППЗОП проверки в 
публично оповестената и достъпна информация в РОП, касателно реалните Възложители и 
действителните Изпълнители на визираните обекти, обоснова извод за липса на годно 
доказване, че „Булстрой – монтажи“ ЕООД действително е изпълнявало изброените 
от него дейности на всеки отделен от обсъжданите обекти, по причина на това, че  
липсва дори и минимална индиция за наличието на валидно правно основание за 
участието му в изпълнението на който и да е от двата строежа. 

Водена от така направените от нея констатации и изведените от тях обосновани 
заключения, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с 
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, едновременно и считайки същото за необходимо за 
законосъобразното възлагане на процедурата, указа на „Булстрой – монтажи“ ЕООД да 
представи както нов ЕЕДОП, в съдържанието на който (независимо от това дали ще 
продължава да се позовава на обсъжданите обекти или ще посочи други изпълнени от него 
строителни интервенции), да впише такава релевантна и относима информация, от която по 
несъмнен и безспорен начин да се удостоверява съответствието му с цитираното по-горе 
минимално изискване, поставено с критерия за технически и професионални способности. 

Едновременно, допускайки хипотезата, че Участникът би могъл да продължи да се 
позовава на първоначално твърдяните като изпълнени от него строежи (обектно посочени 
по-горе) , настоящият помощен орган указа на Икономическия оператор да представи като 
приложение към изискания му нов ЕЕДОП и конкретни документални доказателства, 
от които по недвусмислен и несъмнен начин да се установява наличието на валидно 
правно основание, обосноваващо и доказващо участието на „Булстрой - монтажи“ 
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ЕООД в извършването на СМР от обхвата на всяка отделна обществена поръчка, 
възлагана съответно от Район Люлин – СО (спрямо първия от цитираните обекти), 
респ. Район Витоша – СО (по отношение на втория от посочените строежи), както и 
съответното качество, в което Дружеството е изпълнявало конкретни строителни 
дейности, сочени за (пре)възложени му от ЕТ „Металик – Иван Михайлов – Елена 
Михайлова“, съответно от „Про арм“ ЕООД, предвид публично оповестените данни, 
че всеки съответен от Изпълнителите на обсъжданите обществени поръчки (както 
ЕТ „Металик – Иван Михайлов – Елена Михайлова“, така и Обединение „РТ-Техно-
про“) не е декларирал ползването на Подизпълнител/и при изпълнение на конкретното 
строителство. 

 

В изпълнение на вменените му в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП задължения за разглеждане 
на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при направената от страна 
на настоящия помощен орган съпоставка между декларираните в обсъждания нов ЕЕДОП 
на Участника данни досежно: обхвата на твърдяните като изпълнени от него дейности, 
актовете за приемането им, правните субекти, определяни като „Възложители“ на всеки 
съответен от двата строежа, периодите на изпълнение и стойностното изражение на 
извършените интервенции, спрямо информацията, обективирана в първоначално 
представения от Икономическия оператор ЕЕДОП, беше установено, че е налице пълно 
припокриване, без каквито и да е промени, допълнения или корекции в тези данни и 
информация. 

 

2.2.1. Едновременно, в отговор на цитираните по-горе, ясно и конкретно дадени му 
указания, по отношение на единия от обсъжданите обекти (посочен под №2 в списъка по 
чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП), в приложение към допълнително представения от него нов 
ЕЕДОП, Икономическият оператор е представил следните документи: 

 (1) Заверено копие на Договор за извършване на строително-монтажни работи от 
29.11.2018 г., страни по който са „Про Арм“ ЕООД, определяно като „Възложител“ и 
„Булстрой – монтажи“ ЕООД, титуловано като „Изпълнител“ по договора, имащ за 
предмет извършване на строително-монтажни работи по изграждане на пристройка към 
съществуващата сграда на 64то ОУ „Цар Симеон Велики“ в УПИ I-за училище, кв. 54, м. 
„Симеоново“, Район Витоша, Столична община - за физкултурен салон, учебни кабинети, 
както и подмяна на електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна 
инсталации на съществуващата сграда – Етап I. 

Разглежданият договор е с обем от 17 страници и е представен в неговата цялост. На 
основание осъществения от нея прочит на отделните, постигнати между страните 
договорености, Комисията намира за необходимо да се обърне внимание на следните 
клаузи: 

а) В чл. 3, ал. 1 е посочено, че срокът на договора е периода от датата на 
подписването му от двете страни, до подписване на Констативен акт, образец 15 към 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

б) Времетраенето на строителството е определено в чл. 4, ал. 1 на 340 кал. дни, 
считано от датата на откриване на строителната площадка и определяне на 
строителна линия и ниво (подписване на Протокол, обр. 2, 2а) до съставяне и 
подписване на Констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на 
обекта, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.  

в) В Раздел V, съдържащ правата и задълженията на Възложителя, и по-конкретно, в 
чл. 22, т. 6 и т. 7, на тази от страните по договора са вменени задължения да: 

- участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи 
по изпълнението и да отправя писмена покана до другата страна за съставянето им, при 
условията и по реда на действащата нормативна уредба;  
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- да организира и насрочи Комисия за съставяне на Констативен акт по смисъла на 
чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (акт обр. 15), след писмено искане на Изпълнителя и да подпише 
съставения акт, когато няма забележки по изпълнението на строителните и монтажни 
работи; 

г) аналогично на посоченото в предходния абзац е и вмененото на определяното като 
„Изпълнител“ дружество – „Булстрой-монтажи“ ЕООД задължение да участва в 
съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството (чл. 23, т. 20); 

д) В Раздел IХ. „Ред за приемане на работата“, чл. 30, ал. 5 и ал. 6, страните са 
договорили следното: 

„(5) Изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на настоящия 
договор завършва  със съставянето и подписването на Констативен акт обр. 15 съгласно 
Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, без забележки по изпълнението.  

(6) В случай, че при съставяне на Констативен акт обр.15 бъдат установени 
забележки (неизвършени, незавършени или недобре извършени работи), същите се описват 
и подлежат на отстраняване до подаването на искане за издаване на Разрешение за 
ползване, за което се съставя двустранен констативен протокол. В този случай, 
изпълнението на СМР се счита за завършено съгласно договореното с подписване на 
протокола за отстраняване на констатираните забележки“; 

е) Също така, в чл. 31, ал. 4 от обсъждания договор, страните по него са се 
съгласили,  че „рискът от случайно погиване на обекта преминава от Изпълнителя 
върху Възложителя от момента на предаването на строежа с Констативен акт 
образец 15, изготвен съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството“.   

 

(2) След обсъдения в предходната точка договор, е приложен документ без 
наименование, но представляващ по същността си количествено-стойностна сметка. Под 
табличното съдържание на документа са положени подписи, без идентификация на лицата, 
на които принадлежат, като върху подписа на „изпълнител“ е поставен печат, надписите 
върху който не се четат, а върху подписа на лицето, сочено за „възложител“ е положен 
печат на „Про Арм“ ООД. 

 

(3) Следващият допълнително представен и относим към обсъждания обект 
документ е заверено копие на Констативен акт, изготвен по образеца на Приложение №15 
към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството – обр. 15, за установяване годността за приемане на строеж 
„Пристройка към съществуващата сграда на 64то ОУ „Цар Симеон Велики“ за 
физкултурен салон, учебни кабинети и подмяна на електрическа, водопроводна, 
канализационна инсталация и отоплителна инсталация на съществуващата сграда – 
първи етап“. 

Видно от данните, отразени в текстовото съдържание на разглеждания документ, 
същият е съставен на 27.12.2019 г. от представителите на: 

- Възложителя – Столична община – Район Витоша, в лицето на Кмета на 
Района; 
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- Строителя – Обединение „РТ – Техно – ПРО“, с членове: „Про Арм“ ООД и 

„Опел – Нешев“ ООД. 
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-Проектанта на обекта и  

- Консултанта, упражнил строителен надзор по време на строителството. 

Липсва обаче дори и най-малка индиция, че в изпълнението на строежа под 
някаква форма е взело участие и „Булстрой – монтажи“ ЕООД, а още по-малко – като 
Изпълнител (строител) на  обекта. 

 

Видно от съдържанието на разглеждания Констативен акт, съставителите му са 
направили подробно описание на всички, предшестващи издаването му актове и документи, 
в което число и Протокол, обр. №2 за откриване на строителната площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа, съставен на 04.12.2018 г., което 
обстоятелство противостои на декларираната от Участника в ЕЕДОП „начална 
дата“ на изпълнение от негова страна на обекта – 29.11.2018 г. 

Направено е също така и подробно описание на изпълнените на обекта дейности по 
отделните части на инвестиционния проект – „Архитектура“, „Конструктивна“, „ВиК“, 
„ОВК“, „Ел. инсталации“, „Геодезия“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, 
„ПУСО“, „Паркоустройство и благоустройство“, като прави впечатление, че и в това 
детайлно текстово описание липсва информация, че при осъществяването на 
дейностите по една или друга от частите на проекта, а още по-малко – на целия 
строеж, участие под някаква форма е взело и „Булстрой-монтажи“ ЕООД. 

Нещо повече, в заключителното изречение на обсъждания Констативен 
протокол, ясно е посочено, че „с този акт се извършва предаване на строежа: 
„Пристройка към съществуващата сграда на 64 ОУ „Цар Симеон Велики“ за 
физкултурен салон, учебни кабинети и подмяна на електрическа, водопроводна, 
канализационна инсталация, и отоплителна инсталация на съществуваща сграда – 
първи етап“, от Строителя - Обединение „РТ Техно – ПРО“ на Възложителя – СО – 
Район Витоша. 
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Едновременно с посоченото, след текстовото съдържание на документа, подписи са 
положени от всички гореизброени участници в строителния процес, в което число, като 
Възложител се е подписал Кмета на Район Витоша – СО, а за Изпълнител е вписано 
Обединение „РТ Техно - ПРО“. 

Видна от визуално направеното представяне на част от съдържанието на приложения 
от самия Участник документ е поредната липса на каквато и да е референция, че в 
изпълненото и предадено с въпросния документ строителство, под някаква форма е 
участвало и „Булстрой – монтажи“ ЕООД. 

Нещо повече, нито едно от Дружествата – страни по обсъдения по-горе 
Договор (с който „Булстрой – монтажи“ ЕООД преимуществено се стреми да 
докаже, че е Изпълнител на обекта), не е вписано нито като актосъставител, нито 
като участник в строителния процес, нито е подписало обсъждания акт за предаване 
на обекта (каквито именно са договореностите между тях в цитираните в т. (1) 
текстове на същия този договор).   

От друга страна, в хипотеза, че „Булстрой-монтажи“ ЕООД действително 
беше Изпълнител на обсъждания строеж, то тогава декларираната в неговия ЕЕДОП 
„крайна дата“ на изпълнението – 15.05.2019 г. е отново несъответна, предвид че би 
трябвало да съвпада с тази на съставянето на акт обр. 15, а именно – 27.12.2019 г.   

 

(4) Представено е и заверено копие на Разрешение за ползване №СТ-05-302 от 
14.05.2020 г., издадено от Началника на ДНСК, по силата на което в експлоатация е въведен 
строеж „Пристройка към съществуващата сграда на 64то ОУ „Цар Симеон Велики“ за 
физкултурен салон, учебни кабинети и подмяна на електрическа, водопроводна, 
канализационна инсталация и отоплителна инсталация на съществуващата сграда – първи 
етап“, находящ се в УПИ I-за училище, кв. 54, м. „Симеоново“, с административен адрес гр. 
София, ул. „Симеоновска“ №1, кв. „Симеоново“, Район Витоша, Столична община“. 

В текстовото съдържание на разглежданото Разрешение за ползване не е 
посочено кой е Изпълнителя на строежа, но е направена персонална идентификация 
на неговия Възложител, и той не е „Про Арм“ ООД, а Столична община. 

В съпоставка със съдържанието на представените от Участника ЕЕДОП 
(първоначален и обсъждан понастоящем), се установява, че за доказване изпълнението на 
обсъждания обект, от негова страна е направено позоваване на „Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация № СТ-05-302/15.05.2020 г.“, какъвто документ не само като 
вид и начин на издаване, но  като дата на съставяне, не кореспондира и не съвпада с 
представеното Разрешение за ползване на обекта, сочен като „изпълнен“ от „Булстрой-
монтажи“ ЕООД. 

 

Вземайки предвид в тяхната съвкупност всички данни и информация, 
обективирани в обстойно и детайлно обсъдените по-горе документи, съпоставяйки 
съдържащите се в тях факти и анализирайки тяхната правна същност и насоченост 
към определени обществени отношения и конкретни правни субекти, Комисията прие 
за установено следното: 

Както бе индикирано и в началото на настоящето изложение, в съставения от 
нея Протокол №1, Комисията обоснова заключение (основано на публично достъпна, 
обявена по реда на ЗОП информация от страна на Район Витоша – СО в поддържания 
от АОП Регистър на обществените поръчки), че в първоначално представения от 
Участника ЕЕДОП липсват доказателствени данни, от които по несъмнен и 
безспорен начин да се обоснове законосъобразен извод, че „Булстрой-монтажи“ ЕООД 
е изпълнявало обсъждания в настоящата точка обект, многократно цитиран по-горе, 
предвид което, изиска от Икономическия оператор да представи конкретни 
документални доказателства, от които по недвусмислен и несъмнен начин да се 
установява наличието на валидно правно основание, обосноваващо и доказващо 
участието му в извършването на СМР от обхвата на обсъжданата обществена 
поръчка, възлагана от Район Витоша – СО, както и съответното качество, в което 
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Дружеството е изпълнявало конкретни строителни дейности, сочени за възложени 
му от „Про арм“ ЕООД, предвид публично оповестените данни, че Изпълнителя на 
строежа - Обединение „РТ Техно-ПРО“ не е декларирал ползването на 
Подизпълнители при изпълнение на конкретното строителство. 

Такова доказване обаче, по мнение на настоящия помощен орган не е 
постигнато с представените от Участника документи, съдържанието на които 
беше описано по-горе.  

Този си извод на първо място Комисията основава на информацията, черпена 
от съставените за обекта Констативен акт, обр. 15 и Разрешение за ползване, която, 
в пълен противовес както на декларацията на „Булстрой-монтажи“ ЕООД, че е 
изпълнител на строежа, така и на отразените в представения между него и „Про 
Арм“ ООД договор за възлагане на СМР, по недвусмислен и несъмнен начин 
удостоверява, че Възложител на въпросната пристройка е Район Витоша – СО, а 
Изпълнител на строителните интервенции по изграждането ѝ – 
неперсонифицираното Обединение, носещо наименование „РТ Техно ПРО“. 

На първо място, кредитирането за меродавни и достоверни данните, 
обективирани в представения Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа (обр. 15), се основава на разбирането на Комисията, че същият е 
издаден и подписан от лица, различни от настоящия Участник (в което число: 
Кметът на Район Витоша, десет проектанти и осем лица от надзорния екип), които 
нямат интерес да удостоверяват факти и обстоятелства, които да ползват или не 
конкретно този Икономически оператор. 

По същността си, Констативният акт - образец 15 по чл. 7, т. 15 от Наредба 
№ 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, е 
официален документ, удостоверяващ отразените в него обстоятелства относно 
строежа, датата и мястото на съставяне на същия. 

Глава единадесета от Закона за устройство на територията (ЗУТ) разписва 
правилата за завършване на строителството на обектите и придобиване на разрешение 
за ползване на същите. Съгласно чл. 176 от ЗУТ, след завършване на строежа, 
Възложителят, проектантът, Строителят и лицето, упражняващо строителен 
надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен 
съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, 
изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на сключения 
договор; към акта се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания 
на машините и съоръженията. С този констативен акт се извършва и предаването на 
строежа от строителя на възложителя. От друга страна, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 
от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
(Наредба № 3) сочи, че условията и редът за съставяне на необходимите актове и 
протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и 
изпълнението на строителството, са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки 
строеж технологичен порядък. Алинея 3 от същия сочи актовете и протоколите, които 
съставят участниците в строителството, като в т. 15 от цитираната алинея е 
заложено задължение за съставяне на констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа (или на част, етап от него), по изготвено приложение № 15. 
Същият е условие за предаването на строежа и строителната документация от 
строителя на възложителя и е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, 
упражняващо строителен надзор. Протокол обр. 15 е документът, удостоверяващ 
състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация, изготвя 
се на етап изпълнен строеж и на практика удостоверява завършването на 
същинските строителни дейности и е необходима предпоставка за преминаване към 
процеса по съставяне на протокол образец № 16 за установяване годността за 
ползване на строежа. 

Що се касае до представеното Разрешение за ползване, съгласно чл. 17, ал. 2 от 
Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 
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и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, същото представлява документ, издаден от 
Началника на ДНСК или упълномощено от него лице, с който се установява 
функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените 
строителни книжа. Бидейки официален удостоверителен документ, същото 
притежава обвързваща материална доказателствена сила, която настоящият 
помощен орган е длъжен да съобрази. А, както беше ясно посочено по-горе, съобразно 
представеното Разрешение за ползване на обекта, издадено под №СТ-05-302 от 
14.05.2020 г. от Началника на ДНСК, Възложител на строителството на обекта е 
Столична община, а не сочения от Участника и в двата си ЕЕДОП (първоначален и 
коригиращ) „негов Възложител“ – „Про Арм“ ООД. 

 

Колкото до представения договор с „Про Арм“ ООД, Комисията счита, че 
същият не може да бъде квалифициран като, респ. утъждествен с изисканото от нея 
в т. 3 от указателната част на Протокол №1 валидно правно основание, от което да 
бъде установено, че извършеното превъзлагане на определени дейности на обекта, 
възложен от Район Витоша - СО на Обединение „РТ Техно – ПРО“ е със съгласието на 
Възложителя, или дори и с това на Изпълнителя на обсъжданото строителство. 

Не са представени никакви доказателствени документи, от които да е видно 
правото на „Про Арм“ ООД (било то в резултат от съгласие с другия му Партньор в 
Обединението – „Опел Нешев“ ООД, било със знанието и позволението на самия 
Възложител – Район Витоша) да превъзлага изпълнението на строителството на 
обекта, или конкретна част от това изпълнение на трето лице (каквото в случая се 
явява „Булстрой-монтажи“ ЕООД), предвид на установеното и отразено от 
Комисията в Протокол №1 обстоятелство, че при участието в обществената 
поръчка (вътрешен конкурентен избор по сключено Рамково споразумение), в резултат 
от което Обединение „РТ Техно-ПРО“ е определено за Изпълнител, това 
неперсонифицирано Обединение, в състава на което е и „Про Арм“ ООД, ясно е 
декларирало, че няма да превъзлага на Подизпълнител/и осъществяването на 
строителните интервенции на обекта. 

Липсва на следващо място какъвто и да е документ или релевантна публично 
достъпна информация, от които Комисията да разбере на какво основание „Про Арм“ 
ООД черпи права да превъзлага дейности по правоотношение, по което то самото не е 
страна, и преди всичко, какво е правното и законосъобразно от гледна точка 
възлагането на обществената поръчка основание за това. 

В контекста на гореизложеното и при все, че Участникът е бил наясно, че 
договорът на който основава съответствието си с едно от минималните изисквания 
за подбор в настоящата процедура му е превъзложен от Дружество, което се 
титулова „Възложител“ на основание евентуални предходни превъзлагания, реда за 
които е неясен и недоказан, то негова, за „Булстрой-монтажи“ ЕООД, а не за 
Комисията, е тежестта за доказване на обстоятелствата, от които се опитва да 
черпи права. 

В продължение на констатацията в предходния абзац, следва да се обърне 
внимание на факта, че от текста на разгледания Договор не е видно, респ. дори и по 
косвен/тълкувателен път не би могло да се обоснове заключение за наличие на 
делегирани от страна на Изпълнителя на строителството – Обединение „РТ Техно – 
ПРО“ права, предоставящи на „Про Арм“ ООД обективна и законосъобразна правна 
възможност валидно да превъзлага права и задължения, които по силата на договор с 
Възложителя – Район Витоша – СО, са вменени за изпълнение единствено на самото 
неперсонифицирано Обединение. 

 

В обобщение на всичко гореизложено, Комисията счита, че от страна на 
Участника не са представени безспорни и убедителни доказателства, от които да се 
приеме, че „Булстрой – монтажи“ ЕООД действително е изпълнило строително-



35 
 

монтажните работи на този от обектите, включени в представения (като част от 
неговия ЕЕДОП) списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предвид което не са налице и 
предпоставки за промяна на направения от нея в Протокол №1 извод за липса на 
доказано с този конкретен обект съответствието на Икономическия оператор с 
минималното изискване за технически и професионални способности, одобрено от 
Възложителя като критерий за подбор в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, 
т. 1 от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие в процедурата и по-конкретно, в частта му, изискваща Участник в 
процедурата, за да бъде допустим, да е изпълнил СМР/СРР за изграждане/ново 
строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и/или 
здравеопазването и/или социалните услуги и/или сгради за административно 
обслужване, попадащи в обхвата на т. 1, т. 2, б. „а“ и б. „б“, т. 3 и т. 6 от 
Приложение № 2 на Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 
строежи. 

 

2.2.2. По отношение на другия от двата, декларирани като изпълнени от него 
строителни обекта, определяни като „сходни“ с предмета на възлагане по обособена 
позиция №1 и предвид напълно идентичното указание като това, касателно предходно 
обсъдения обект, даден му от Комисията в Протокол №1, Икономическият оператор е 
представил допълнително следните документи: 

(1) Заверено копие на издадено от Главния архитект на Столична община 
Удостоверение №865 от 30.09.2019 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: „Пристройка 
(физкултурен салон) към съществуваща сграда на 37-мо СОУ“, находяща се в ПИ с 
идентификатор 68134.4359.43, УПИ I-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница“ по плана на 
гр. София, район Люлин – СО. 

От текстовото съдържание на така представения документ е видно единствено 
наименованието на Консултанта, упражнил Строителен надзор по време на изпълнението 
на обекта. 

Не са вписани данни досежно Възложителя или Строителя (Изпълнителя) на 
въведения в експлоатация строеж. 

 
(2) Като приложение е представено и заверено копие на Договор за СМР, сключен на 

20.11.2018 г. между ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ (в качеството му на „Възложител“) и 
„Булстрой-монтажи“ ЕООД (определян за целите на договора като „Изпълнител“). 

Като предпоставка за сключването на договора е посочено следното: „договор 
№РЛ418-ДГ-55-59/12.11.2018 г. между Столична община – Район Люлин и ЕТ „Металик – 
Иван Михайлов“ за изпълнение на обект: „Изграждане на пристройка (физкултурен 
салон) към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за училище, кв. 118, м. „бул. 
Сливница“, по плана на гр. София“. 

Предметът на обсъждания, приложен в копие договор е напълно идентичен с 
горепосочения, което обстоятелство предпоставя извод, че се касае за извършено 
превъзлагане от ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ на „Булстрой-монтажи“ ЕООД на правата 
и задълженията, следващи от визираното правоотношение в което е първия от тези 
Стопански субекти с Район Люлин-СО. 

 

(3) В приложение е представена и Препоръка за добро изпълнение, без дата и/или 
номер на издаване, за автор на която е посочен собственика на ЕТ „Иван Михайлов – Елена 
Михайлова“. В съдържателната част на разглеждания документ е отразено даваното от 
издателя му уверение, че „Булстрой-монтажи“ ЕООД е извършило в периода 03.12.2018 г. – 
22.10.2019 г. (почти месец след въвеждане на обекта в експлоатация ?!) строително-
монтажни работи на обект „Изграждане на пристройка (физкултурен салон) към 
съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница“, по 
плана на гр. София“, части „Архитектурна“, „Конструктивна“, „ВиК“, „Отопление и 
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вентилация“, „Електрическа“ и „Паркоустройство и благоустройство“. Направено е 
посочване и на заплатената стойност за изпълнение на строителството. 

 

(4) Последният представен документ е количествено – стойностна сметка, в която 
освен остойностяване на видовете СМР е направено посочване на обекта и Възложителя. 
Липсва изписване на Изпълнителя. 

 

След извършени от нейна страна обсъждане и анализ на данните и 
информацията,  почерпени от съдържанието на разгледаните по-горе документи, 
представени от Икономическия оператор и относими към втория от сочените като 
изпълнени от него строителни обекти, едновременно и бидейки задължена от 
нормата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП да разглежда и преценява относителността 
единствено на допълнително представените от Участника доказателства, 
Комисията приема следното: 

При съставянето на предходния свой Протокол, настоящият помощен орган, 
след извършена справка в публично оповестената информация в Регистъра на 
обществените поръчки, установи, че Възложител на въпросния обект – „Пристройка 
(физкултурен салон) към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ - за училище, кв. 
118, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София” е Район Люлин – СО, а ЕТ „Металик-
Иван Михайлов – Елена Михайлова“ е определеният Изпълнител, в резултат от 
проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото е слючен договор 
№РЛН18-ДГ55-59 от 12.11.2018 г. (а не, както е посочено в описания по-горе договор за 
превъзлагане на тези дейности - №РЛ418-ДГ55-59 от 12.11.2018 г.) 

Едновременно, от същата тази публично оповестена информация (Раздел IV.3. 
на публикуваното от Район Люлин Обявление за приключване на договор за 
обществена поръчка), Комисията установи, че ЕТ „Металик-Иван Михайлов – Елена 
Михайлова“ не е декларирало ползване на подизпълнител/и при реализацията на 
строежа. 

Въпреки това, с оглед факта, че от съдържанието на представения като част 
от допълнителните документи договор, сключен на 20.11.2018 г. с ЕТ „Металик – 
Иван Михайлов“, се установява недвусмислено, че е налице „скрито“ превъзлагане на 
дейностите по изпълнение на строителството на подизпълнител в лицето на 
настоящия Участник, Комисията счита, че при липсата на други доказателствени 
данни, които да опровергават твърдението, че строежа реално е изпълнен от 
„Булстрой-монтажи“ ЕООД (в единствения официален документ, каквото е 
Удостоверението за въвеждане в експлоатация, липсва такава информация), за нея не 
остава голяма свобода за тълкуване и анализ, а е изправена пред факта да приеме за 
достоверни представените ѝ документи. 

Колкото до видната липса на деклариране от страна на ЕТ „Металик – Иван 
Михайлов“, респ. от неговия универсален правоприемник - ЕТ „Металик-Иван 
Михайлов – Елена Михайлова“ ползването на подизпълнител по сключения с Район 
Люлин договор за изграждане на физкултурен салон на 37-мо СУ „Райна Княгиня“, 
основавайки се на вменените му със ЗОП и ППЗОП, съотв., делегирани му от 
Възложителя правомощия, настоящият помощен орган счита, че не е в състояние да 
обсъжда и да „разследва“ подобно неправомерно поведение и неспазване на въведени с 
конкретни правни норми задължения за Стопанския субект, с оглед което приема, че 
няма да отчита и взема предвид въпросната информация при формиране на крайните 
си заключения. 

С оглед всички обсъдени по-горе факти и обстоятелства, както тези, отразени 
в допълнително представените от Участника документи, така и изведените от тях 
съждения и изводи, Комисията приема, че посочения от „Булстрой-монтажи“ ЕООД 
договор, превъзложен му за изпълнение от ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ и имащ за 
предмет изграждане на „Пристройка (физкултурен салон) към съществуваща сграда 
на 37-мо СУ, в УПИ - за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София” 
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съответства на изискванията на Възложителя за „сходен“ с предмета на възлагането 
по обособена позиция №1, едновременно с което, Учатникът е представил документи, 
сочещи, че той е изпълнителя на строителните интервенции по изграждане на 
посочения обект за обществено обслужване в областта на образованието. 

 
****** 
 

Независимо от направения в предходния абзац извод и приемане за доказано от 
страна на „Булстрой-монтажи“ ЕООД участието му в изпълнението на единия от 
двата, декларирани от него „сходни“ с предмета на възлагане по обособена позииция 
№1 строежи, Комисията обсъждайки в тяхната съвкупност всички данни и 
информация, почерпени от нея от съдържанието на подробно обсъдените по-горе 
документи, представени от Икономическия оператор и за двата, сочени като 
изпълнени от него обекта, към всеки от които документи беше направен и относим 
от гледна точка съответствието му с критериите и изискванията в настоящата 
процедура коментар, Комисията счита, че Икономическият оператор не е доказал 
съответствие с минималното изискване за технически и професионални способности, 
утвърдено от Възложителя в цитираните по-горе части от Документацията по 
процедурата (Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1, подт. (1) от Обявлението 
за  поръчка, съответно разписано и в Раздел III, т. 5.1., пояснение първо от Указанията за 
участие в процедурата), което изискване, по причина на това, че не е оспорено, е 
придобило стабилитет и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е абсолютно 
задължително за спазване. 

Въпросното условие за допустимост, с което Икономическият оператор не е 
доказал съответствие е това през предходните 5 (пет) години, считано от датата на 
подаване на офертата, да е изпълнил минимум 2 (две) строителни дейности, които 
следва да са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: изграждане/ново 
строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и/или 
здравеопазването и/или социалните услуги и/или сгради за административно 
обслужване, попадащи в обхвата на т. 1, т. 2, б. „а“ и б. „б“, т. 3 и т. 6 от 
Приложение № 2 на Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 
строежи. 

Отчитайки така направените от нея изводи, както и факта, че въпреки 
предоставената му допълнителна възможност за корекции и отстраняване на 
нередовностите в депозираната от него оферта (включително и посредством 
посочването на други изпълнени от него строителни интервенции), Участникът 
отново не е представил достатъчно годни доказателства за съответствието си с 
обсъжданото минимално изискване за технически и професионална способности, 
утвърдено като критерий за подбор и допустимост, Комисията счита за напълно 
обективно и оправдано да предложи на Възложителя да отстрани „Булстрой - 
монтажи“ ЕООД от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, 
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“, предл. второ и чл. 
101, ал. 5 от ЗОП. 

Допълнителен аргумент към така правеното от Комисията предложение е 
този, че приемането от нейна страна на непълна и неподходяща оферта (със смисъла 
на понятието, въведено с §2, т. 25, предл. второ от ДР на ЗОП) от Участник в 
процедурата, би представлявало нарушение на принципите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, 
спрямо останалите, коректни Участници. 

 
2.3.  В т. 4 от указателната част на относимото за този Участник поле от Протокол 

№1, Комисията изиска от Икономическия оператор да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП релевантни данни и информация (вписвайки същите в изискания му нов ЕЕДОП), 
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от които по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин да се удостоверява пълно 
съответствие на предложения като част от инженерно-техническия му състав експерт - 
инж. Румен Балъков (и то, в хипотеза, че действително е определил същия за позицията на 
„Ръководител обект“), с условията за: 

(1) придобит от лицето минимум 5 (пет) години професионален опит по 
признатата му специалност – „Промишлено и гражданско строителство“; 

(2) придобит от експерта специфичен опит не на каква да е позиция (включително 
и първоначално посочената от Участника и неотносима в настоящето възлагане позиция  
„Ръководител проект“), а конкретно като „Ръководител екип“ или „Ръководител обект“ 
на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или 
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в 
областта на сградното строителство. 

 

Така дадените от настоящия помощен орган указания са основани на направения от 
него анализ на фактите и обстоятелствата, декларирани в първоначалния за Икономическия 
оператор ЕЕДОП, относими към професионалния опит на експерта, по отношение на които 
бе установено, че са непълни и недостатъчни, за да създадат безспорна увереност, че инж. 
Балъков отговаря на по-голяма част от минималните изисквания за професионална 
компетентност като критерий за технически и професионални способности, утвърдени от 
Възложителя за целите на настоящата процедура в Раздел III, т. 5.2.1.1., б. „б“ и б. „в“ от 
Указанията за участие. 

В отговор на конкретно и точно разписаните от Комисията изисквания, в 
представения от него нов ЕЕДОП за обсъжданата позиция „Ръководител обект“, 
Участникът се е позовал отново на професионалната компетентност на същото лице – инж. 
Румен Балъков, вписвайки в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ данни и информация 
за конкретната експертна позиция, за изпълнение на която е предложено лицето, както и за 
придобитата от експерта професионална компетентност (приемана от Комисията със 
смисъла, дефиниран в §2, т. 41 от ДР на ЗОП). 

 

2.3.1. Изпълнявайки нормативно вменените ѝ задължения за обстоен преглед, анализ 
и съпоставка на декларираните от Икономическия оператор данни, Комисията установи, че 
същият е съобразил две от дадените му указания, като: 

- е прецизирал терминологията си, уеднаквявайки я с тази в минималните 
изисквания за технически и професионални способности, утвърдени от Възложителя в 
Раздел III.1.3., т. 2.1.1. от Обявлението за поръчка, идентично обективирани и в Раздел 
III, т. 5.2.1.1. от Указанията за участие в процедурата, декларирайки, че предлаганият от 
него експерт инж. Румен Балъков е определен за изпълнението на функциите и 
отговорностите, следващи от изискваната за целите на настоящето възлагане позиция 
на „Ръководител обект“; 

-  досежно изискването за придобит от инж. Балъков конкретен специфичен опит, 
отговарящ на минималното изискване, одобрено в посочения и по-горе текст на Раздел III, 
т. 5.2.1.1., б. „в“ от Указанията за участие, е направено уточнение, че експертът, освен 
на същите девет, определени от Комисията в Протокол №1 като „видово 
несъответни“ обекти (бидейки обекти на техническата и пътна инфраструктура), е 
бил Ръководител обект при строителството на два конкретно посочени обекта на 
сградното строителство, а именно: (1) „Пристройка (физкултурен салон) към 
съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница“, по 
плана на град София“ и (2) „Основен ремонт/реконструкция на 54 СОУ „Св. Иван 
Рилски“. 

Друг е въпросът, че докато в първоначално представения от Участника ЕЕДОП 
беше декларирано участието на обсъждания експерт при изпълнението на въпросните 
девет обекта в качеството му на „Ръководител проект“, в новият, обсъждан 
понастоящем аналогичен документ, тази длъжност на лицето, изпълнявана от него на 
вече приключили (завършени) обекти е вече „трансформирана“ на „Ръководител обект“, 
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който въпрос, настоящият помощен орган намира, че не е необходимо да обсъжда в 
детайли и по същество, предвид от една страна на това, че въпросните обекти (както 
беше индикирано и по-горе) са несъответни и не покриват обсъжданото минимално 
изискване, а от друга – по причина на това, че посредством индивидуализираните други 
два обекта, Икономическият оператор е доказал изпълнението на същото това условие за 
допустимост. 

 
2.3.2. Обсъждайки на следващо място декларираните данни за придобития от инж. 

Балъков професионален опит, който би трябвало да е относим към признатата му 
специалност и съпоставяйки ги с информацията, вписана в предходния (първоначално 
представен) ЕЕДОП на „Булстрой – монтажи“ ЕООД, Комисията констатира, че по 
отношение на местоработата (Работодател) и период на изпълнение на конкретна длъжност, 
е налице пълна идентичност и липса на противоречия.  

Не е така обаче по отношение на данните, относими към заеманите от 
лицето длъжности в две от Дружествата, полагайки труд при които, се твърди, че е 
придобит професионалния опит на експерта. 

Разликите в записите, направени в полетата на Част IV, Раздел „В“ на 
обсъждания понастоящем и на предходния ЕЕДОП на Икономическия оператор се 
състоят в следното: 

(1) В първоначално представения ЕЕДОП на „Булстрой - монтажи“ ЕООД, 
декларацията досежно опита на инж. Балъков е следната: 

„Професионален опит:  

От 25.08.1979 г. до 01.01.1995 г. - Служил в строителни войски на щатна 
офицерска длъжност; 

От 1995 г. до 2004 г. - ЕТ Ралица - 5 – гр. София – ръководител обект; 

От 2004 г. до 2012 г. - Екстрим строй ЕООД – гр. София - ръководител обект; 

От 2012 г. до 2016 г. - Селена 91 ЕООД – гр. София - ръководител обект; 

От 02.2017 г. до 11.2017 г. – ПСТ Груп ЕАД - гр. София - ръководител обект; 

От 12.2017 г. до 28.01.2018 г. – „Политрейд Кънстръкшън” ЕООД - ръководител 
обект; 

От 03.02.2018 г. - до момента – „Булстрой Монтажи“ ЕООД - ръководител 
обект“. 

Така декларираните данни, които коректно и обективно са дословно 
транспонирани от  настоящия помощен орган на стр. 74 от констативната част на 
Протокол №1, бяха детайлно обсъдени от него, съотнесени към изискванията на 
Възложителя и обобщени в следните текстове:  

„Анализът на дословно цитираната информация, отразяваща повече от 
двадесетгодишен професионален път на експерта в упражняването на ръководна, 
управленска длъжност, която, съобразно направената от Участника декларация е 
„Ръководител обект“, предпоставя мнението на Комисията, че лицето несъмнено е 
придобило компетентност и умения, респ. е натрупало професионален опит в 
организацията, координацията, комуникацията, вземането на решения, контрола и 
отчитането на изпълнението на „обекти“ (без каквато и да е яснота за предмета, вида 
и обществената сфера на ползване на въпросните „обекти“), което обстоятелство по 
никакъв начин обаче не може да се приеме за релевантно към първото от обсъдените по-
горе минимални изисквания, поставено като условие за допустимост в настоящата 
процедура. 

Конкретните мотиви за така изтъкнатото свое заключение, Комисията основава 
на факта, че липсва каквато и да е, а още по-малко, безспорна доказаност досежно 
обстоятелството, че изпълнявайки следващите от посочената длъжност функции и 
отговорности, инж. Балъков е упражнявал придобитата от него професионална 
компетентност като инженер със специалност „Промишлено и гражданско 
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строителство“, по причина на това, че ръководството на конкретен „обект“, 
безспорно, според Комисията е формирало у лицето експертиза като „ръководител“, 
но не и професионален експертен опит в конкретната сфера на обществени 
отношения, изискваща специфичната компетентност на притежаваната от него 
специалност. 

Що се касае за единствената различна и „неръководна“ длъжност, заемана от 
експерта, описана твърде абстрактно и лаконично като „щатна офицерска длъжност в 
Строителни войски“, Комисията счита за повече от безспорно видно, че същата, включая 
и следващите от нея функции, задачи и отговорности, по никакъв начин не реферират и не 
са допринесли за придобиване от страна на инж. Балъков на опит по обсъжданата, 
призната му специалност - „ПГС“. 

С оглед установеното, Комисията приема за недвусмислено ясно, че така 
представената информация, сочена като релевантна към професионалния опит по 
специалността на експерта, е не само недостатъчна, но и неотносима към 
доказването на одобреното от Възложителя и цитирано по-горе минимално 
изискване, което е и елемент от един от критериите за подбор и допустимост в 
настоящата процедура“. 

 

Въпреки тази крайно ясна позиция на Комисията, съчетана с отличаващото се 
със своята разбираема пояснителност обяснение, адресирано към Икономическия 
оператор, същият е вписал в новия си ЕЕДОП следните данни, цитирани изцяло 
буквално и дословно: 

„Професионален опит:  

От 25.08.1979 г. до 01.01.1995 г. - Служил в строителни войски на щатна 
офицерска длъжност; 

От 1995 г. до 2004 г. - ЕТ Ралица - 5 – гр. София – ръководител обект – 
специалност „ПРОМИШИЛЕНОТО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО“; 

От 2004 г. до 2012 г. - Екстрим строй ЕООД – гр. София - ръководител обект – 
специалност „ПРОМИШЛЕНОТО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО“; 

От 2012 г. до 2016 г. - Селена 91 ЕООД – гр. София - ръководител обект; 

От 02.2017 г. до 11.2017 г. – ПСТ Груп ЕАД - гр. София - ръководител обект; 

От 12.2017 г. до 28.01.2018 г. – „Политрейд Кънстръкшън” ЕООД - ръководител 
обект; 

От 03.02.2018 г. - до момента – „Булстрой Монтажи“ ЕООД - ръководител 
обект“. 

От този дословно направен цитат и дори без да са необходими специални 
експертни познания и аналитични способности, е несъмнено видно обстоятелството 
на „пришиване“ и „прикачване“ към първоначално посочената като заемана от 
лицето в ЕТ „Ралица – 5“ и в „Екстрим строй“ ЕООД идентична длъжност 
„Ръководител обект“ на притежаваната от инж. Балъков специалност – 
„Промишлено и гражданско строителство“ (с абстрахиране от правописните и 
смислови грешки при изписването ѝ). 

В контекста на установеното, Комисията счита за необходимо да посочи, че е 
не само крайно несериозно, но и до степен обидно както за настоящия помощен орган, 
така и за Възложителя подобно отношение на манипулиране на информацията по 
удобен за Икономическия оператор начин, но освен това е и в максимална степен 
рисково за самия него, по причина на това, че предоставянето на невярна или 
заблуждаваща информация, имащо за цел да повлияе на вземането на решение от 
страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, е 
нормативно установено основание за отстраняване от участие, съобразно 
разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП.  
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Абстрахирайки се от изложеното и приемайки хипотетично, че 
„действителната“ длъжност на инж. Балъков „съвместява“ ръководно-
управленските функции на „Ръководител обект“ и експертните на инженер по 
„Промишлено и гражданско строителство“, Комисията държи да посочи, че 
независимо от така направеното преформулиране на длъжността, в изпълнението на 
която е декларирано, че експертът е работил в посочените две Дружества (ЕТ 
„Ралица – 5“ и в „Екстрим строй“ ЕООД ), следвания от Участника подход да 
„пести“ информация не само досежно това на какви „обекти“ (с оглед тяхната 
предметна и видова неопределеност в цитираното представяне на експертизата на 
лицето, съдържаща се в ЕЕДОП) е бил ръководител, но така също и по отношение на 
предметния обхват на конкретно изпълняваните от лицето дейности, за пореден път 
доказва правилността на съжденията на настоящия помощен орган за липсата на 
безспорна доказаност на обстоятелството, че изпълнявайки следващите от 
посочената длъжност функции и отговорности, инж. Балъков е упражнявал именно 
придобитата от него професионална компетентност като инженер със специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“. 

 

Нещо повече, при направена справка в публично оповестената информация на 
Интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика, Раздел 
„Класификации“ (https://212.122.184.228/index.php?section=CONTENT&I=229) касателно 
конкретната Национална класификация на професиите (НКП), респ. Национална 
класификация на професиите и длъжностите (НКПД),  действала към съответно 
посочените периоди, в които инж. Балъков е заемал въпросната длъжност 
„Ръководител обект – специалност „Промишленото и гражданско строителство“, 
настоящият помощен орган установи следното: 

(1) В периода 1995 г. - 2004 г., в който експертът е полагал труд в ЕТ „Ралица – 5“ 
е действала утвърдената със Заповед № 54 от 26.03.1996 г. на Министъра на труда и 
социалните грижи Национална класификация на професиите (НКП - 1996), в която 
длъжност „Ръководител обект – специалност „Промишленото и гражданско 
строителство“ не съществува. 

Най – близките, приети за валидни и задължителни с посочения подзаконов 
нормативен акт длъжности са следните: 

 

 
 
(2) Във времевия диапазон от 2004 г. до 2012 г., в който е декларирано, че инж. 

Балъков е заемал въпросната длъжност „Ръководител обект – специалност 
„Промишленото и гражданско строителство“ в „Екстрим строй“ ЕООД, са действали 
две Национални класификации на професиите и длъжностите (НКПД), а именно: НКПД – 
2005 и НКПД – 2011. 

При направени от Комисията преглед на всяка една от въпросните класификации, 
беше установено, че отново, и в тях длъжност „Ръководител обект – специалност 
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„Промишленото и гражданско строителство“ не е била предвидена и нормативно 
регламентирана, съответно не е съществувала. 

Беше установено, че относително релевантните и приложими длъжности са 
следните: 

- по НКПД – 2005:  
 

 
  

- по НКПД – 2011: 

В единична група с код 1323, са регламентирани длъжности „Главен инженер, 
строителство“ (с код по НКПД 6003); „Ръководител, отдел в строителството“ (с код 
по НКПД 6008); „Началник, строителен обект“ (с код по НКПД 7006) и „Ръководител, 
група в строителството“ (с код по НКПД 7010). 

 

На основание всички гореизложени нейни констатации и основаните на тях 
изводи досежно позоваването от страна на Участника на несъществуваща в 
националните класификации длъжност, целейки единствено да я убеди в 
съответствието на предлагания от него експерт с обсъжданото минимално 
изискване, Комисията държи да обърне внимание, че приемането на така 
„напаснатата“ и „нагодена“ към дадените от нея указания в Протокол №1 и 
минималните изисквания към експертната позиция, утвърдени в Документацията по 
процедурата информация, е не само недопустимо, но и би довело до нарушаване на 
принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация на останалите, 
коректни Участници, едновременно с което, даването на необосновано предимство на 
този видно некоректен Стопански субект, би било нарушение на забраната, въведена с 
чл. 2, ал. 2 от ЗОП. 

В заключение, следва да се подчертае, че отговорността за изготвяне на 
коректни предложения, съобразени с изискванията на условията по процедурата и с 
приложимата правна уредба, е изцяло на Участниците и това е императивно 
разписано и в чл. 101, ал. 5 от ЗОП. Помощният орган на Възложителя, от своя 
страна, не следва да носи отговорност за последствията от това да тълкува волята 
на Участника или да извършва действия за отстраняване на пороците в офертата му, 
а е задължен преди всичко да спазва заложените в документацията изисквания на 
Възложителя, доколкото това е условие за законосъобразно провеждане на 
процедурата, обезпечавайки издаването на законосъобразен краен акт. 

Предвид посоченото, Комисията счита, че липсата на доказано съответствие 
на предложения Експерт „Ръководител обект“ – инж. Румен Балъков с минималното 
изискване за придобит професионален опит по признатата му специалност, одобрено 
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в т. 5.2.1.1., б. „б“ от Раздел III на Указанията за участие в процедурата, неоспорени, 
влезли в сила и задължителни за спазване от всички Участници по обособена позиция 
№1, прави офертата на „Булстрой-монтажи“ ЕООД „неподходяща“ по смисъла на §2, 
т. 25, предл. второ от ДР на ЗОП, като подадена от Участник, който не отговаря на 
обсъждания критерий за подбор - самостоятелно основание Икономическият 
оператор да бъде предложен за отстраняване от участие на основание чл. 107, т. 1, 
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
2.4. В отговор на дадените му от Комисията указания за представяне на точни, ясни 

и безспорни данни и информация, посредством които по недвусмислен и непредполагащ 
тълкуване начин да бъде доказано съответствието на първоначално определения експерт за 
заемане на позицията на такъв по част „Електро” – инж. Мариан Ангелов с всичките три 
минимални изисквания, поставени от Възложителя към необходимата професионална 
компетентност (професионална квалификация и опит) за заемане на същата тази експертна 
позиция, разписани в Раздел III, т. 5.2.1.3., б. „а“ - б. „в“ от Указанията за участие, както и с 
одобрените към тях пояснения и указания, Икономическият оператор, ползвайки се от 
регламентираната и предоставяна му с чл. 54, ал. 9, изр. първо правна възможност, е 
заменил информацията за въпросния експерт с нова, касаеща друго лице, предложено за 
изпълнение на функциите и отговорностите на Експерт по част „Електро“, а именно: 
инж. Илия Драгнев.  

 

С цел доказване съответствие на новопредложения експерт с условията и 
изискванията, утвърдени в настоящата процедура за обсъжданата експертна позиция, в 
разглежданото поле на ЕЕДОП са обективирани данни, според които г-н Драгнев има 
висше образование, с придобита през 1999 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
образователно-квалификационна степен (определяна от Участника като „професионална 
квалификация) „магистър“ по специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“. 
Конкретизирани са данни и за притежаваната от лицето диплома за висше образование. 

Що се касае до придобитите от експерта професионален опит (общ и специфичен), в 
разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП са обективирани следните дословно 
цитирани данни: 

„Общ професионален опит: 

- от 01.06.2009 г. до 30.05.2017 – в „Политрейд Кънстръкпън“ ЕООД, длъжност- 
електроинженер;  

- от 31.05.2017 г. до настоящия момент – в Булстрой-монтажи ЕООД на 
длъжност електроинженер. 

Специфичен професионален опит: 
1. „Изграждане на кризисен център за лица, състоящ се от две двуетажни къщи“ 

(местонахождение УПИ ХII, кв. 531, ул. „Драган Цончев” №8 - блок 1 и УПИ Х, кв. 531, ул. 
„Драган Цончев” №6 - блок 2 – като експерт по част Електро; 

2. Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за 
повишаване на енергийна ефективност на обект ОДЗ № 15 „Чучулига”, адрес: гр. София, 
район „Надежда”, ул. „Св. Николай Чудотворец“ – екперт по част Електрическа; 

3. Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за 
повишаване на енергийна ефективност на обект 57 Спортно училище „Св. Наум 
Охридски“ и 147 ОУ, адрес: гр. София, р-н „Красна поляна“, ул. „Др. Калинков“ 40 - 
Експерт по част Електрическа; 

4. „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради“, многофамилна жилищна сграда - гр. Добрич, бул. „Русия“, бл. 53, 
местонахождение:УПИ IV, кв. 563, по плана на ж.к. „Русия“, гр. Добрич - технически 
ръководител по част Електрическа; 

5. „Обновяване за енергиина ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
местонахождение: УПИ I , от кв. 305 по регулационен план на гр. София , р-н Красно село, 
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Столична община , с административен адрес - гр. София, ж.к. Красно село, блок 187 и 
блок 188 , ул. „Княгиня Клементина“, сграда с идентификатор 68134.207.56.3 и 
68134.207.56.4 - като Технически ръководител по част Електрическа; 

 6. Изграждане и функциониране на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - 
G и прилежащото му дворно пространство, УПИ № X-4039a, кв. 545 по плана на гр. 
Велико Търново, ул. „Колоня товар“ № 14 - като Технически ръководител по част 
Електрическа“. 

 

Направените от Комисията прочит и анализ на данните и информацията, 
отразени в разглеждания ЕЕДОП, представен по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 
сочат на доказано съответствие на новопредложения експерт инж. Илия Драгнев с 
условията за участие и допустимост, утвърдени за целите на настоящето възлагане в 
Раздел III, т. 5.2.1.3., б. „а“ - б. „в“ от Указанията за участие и относими към 
позицията на Експерт по част „Електро“. 

 
2.5. В т. 8 от указателната част на предходния свой Протокол, въз основа на 

направените от нея установявания, че по отношение на предложения от „Булстрой-
монтажи“ ЕООД експерт, определен за позицията на „Координатор/длъжностно лице по 
безопасност и здраве“ - инж. Димитър Илиевски, не е доказано съответствие с две от 
минималните изисквания към същата тази експертна позиция, определени и като условия за 
допустимост в Раздел III, т. 5.2.1.7., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, 
Комисията указа на Икономическия оператор да представи в приложение към изискания му 
нов ЕЕДОП и: 

(1) безспорни доказателствени документи, удостоверяващи по недвусмислен и 
непредполагащ тълкуване начин, придобит от експерта специфичен професионален 
опит именно като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 
изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени 
строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта 
на сградното строителство,  

както и 

(2) заверено копие на валиден, притежаван от експерта документ - 
Сертификат/Удостоверение или еквивалентен документ за преминат от него курс на 
обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на 
Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при 
работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), от който документ ясно да са 
видни: (1) номера и датата на издаването му; (2) неговия предметен обхват, (3) 
организацията, провела обучението на експерта и издала удостоверителния 
документ, както и (4) срока на валидност на документа. 

Указано му беше също така и да впише в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на 
новия си ЕЕДОП всички релевантни данни, доказващи съответствието на експерта с всяко 
едно от посочените минимални изисквания. 

 

При направения от страна на настоящия помощен орган преглед на информацията, 
обективирана в релевантното поле на новия му ЕЕДОП и представените в приложение към 
него доказателствени документи (подробно и изчерпателно описани по-горе), беше 
установено, че действително в относимите за инж. Илиевски данни, е направено описание 
на придобития от него специфичен опит, съответстващ на и покриващ поставените от 
Възложителя минимални изисквания. Едновременно с това е направено описание на 
конкретно посочено с номера, датата на издаването му, срока му на валидност и издателя 
му, Удостоверение за Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна 
безопасност и първа долекарска помощ, за притежател на което е посочен именно инж. 
Илиевски. 
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Липсва обаче представяне на изисканите от Икономическия оператор 
документи, посредством които настоящият помощен орган изиска да бъде доказана 
достоверността на декларираните от Участника обстоятелства в обсъждания 
ЕЕДОП, който пропуск, дори и на пръв поглед формален, по съществото си 
представлява несъобразяване от страна на „Булстрой-монтажи“ ЕООД със 
задължението да изпълни дадените му от Комисията указания и да представи 
изисканите му документални доказателства, корелативно следващо от правото на 
помощния орган, дадено му с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.  

Безспорно е, че Законът за обществените поръчки е строго формален закон и 
като такъв Участниците в процедурите, провеждани по него, следва стриктно да 
съблюдават разписаните в него правила  и условия. Още повече, че в чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП изрично е посочено, че при изготвяне на офертата си всеки Участник трябва да 
се придържа точно към обявените от Възложителя условия. 

Нещо повече, при все че в чл. 54, ал. 8 от ППЗОП на Участника е дадена 
възможност за отстраняване на липси, непълноти или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
последващото неизпълнение от негова страна на дадени конкретни указания очевидно 
показва невъзможност у Икономическия оператор да изпълни законовите изисквания, 
а с това и изискванията на Възложителя, което е абсолютна пречка за допускането 
му до по-нататъшно участие в процедурата.  

Същата тази законова възможност вече беше използвана от настоящия 
помощен орган и предвид, че същата е еднократна, Комисията не би могла да допусне 
използването ѝ повторно, до степен на безкрайност или до момента, в който 
Участника най-после изпълни всички изисквания, по причина на това, че  недопустимо 
би бил нарушен принципа за равнопоставеност на Участниците в условията на 
свободна и лоялна конкуренция. 

Предвид изложеното, Комисията счита, че непредставянето на изисканите от 
нея документи, относими и доказващи както реално придобития от инж. Илиевски 
специфичен професионален опит, така и наличието на притежавана от него 
допълнителна професионална квалификация, поставя под съмнение достоверността 
на декларираните от Участника данни и информация. 

Още повече, че както вече беше посочено и по-горе, непредставянето на 
изискуемата информация (под формата на точно указани документални 
доказателства), свързана с удостоверяване изпълнението на критериите за подбор, 
предпоставя прилагането на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 
5, б. „б“, предл. второ от ЗОП.  

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

определен за провеждане на настоящата процедура приема, че от страна на Участник 
„Булстрой-монтажи“ ЕООД, е представен Единен европейски документ за 
обществени поръчки, в който се констатират пропуски и несъответствия с отделни 
от утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания за технически и професионални способности, поставени от него като  
условия за допустимост по обособена позиция №1 на провежданата процедура, 
логично следствие от което е правеното от Комисията предложение до 
Възложителя за отстраняване на този от Участниците от последващото му 
участие в процедурата, правно основание за което намира в чл. 107, т. 1, във връзка с 
чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 от ЗОП; чл. 57, ал. 1, предл. първо, във връзка с чл. 54, ал. 
1, т. 5, б. „б“ от ЗОП и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 
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6. ДЗЗД „КТ СТРОЙ“ – представил първоначална оферта с вх. № РТР20-ТД26-

1133 от 08.06.2020 г., подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена 
позиция №1 на възлаганото Рамково споразумение и допълнителни документи, 
заведени под № РТР20-ТД26-1133 - [1] от 12.08.2020 г. 

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

Протокол №1 с начална дата 09.06.2020 г., Участникът е представил следните 
документи: 

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

последователно изброяване на конкретните нови, изменителни и/или допълващи данни и 
информация в приложените от него нови ЕЕДОП от отделните Стопански субекти 
(Обединение и отделните Партньори в състава му), декларирали участието си под една или 
друга форма в изпълнение на дейностите, предмет на бъдещо възлагане по обособена 
позиция №1 на Рамковото споразумение, всяка съответна от които информация, 
кореспондираща с отделно от указанията, дадено от настоящия помощен орган на 
Икономическите оператори в предходния си Протокол №1. 

 

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

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в Протокол №1 от 
09.06.2020 г. ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените 
от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за 
икономическо и финансово състояние и за технически и професионални способности 
като условия за допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, 
Икономическият оператор е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички 
пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него 
оферта. 

 
3. Нов ЕЕДОП на другия от Партньорите – „Кота 2001“ ООД, в текстовото 

съдържание на който са нанесени корекции, съобразно дадените му от Комисията указания 
в предходносъставения от нея Протокол. Документът е подписан с квалифицирани 
електронни подписи от двамата Управители на Дружеството, представен е в нередактируем 
формат и е записан на електронен носител. 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 
едно от декларативно отразените волеизявления на този от Партньорите, Комисията 
констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в информацията в 
първоначално представения ЕЕДОП на този Икономически оператор са отстранени, 
респ. коригирани.  

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

 

***** 

С цел максимална пълнота, обективност и прозрачност в извършваната от нея 
аналитична дейност, Комисията счита за необходимо да отрази и следните 
обстоятелства, относими към направените в Протокол №1 констатации и 
съответстващите им указания, касателно предложения от този от Партньорите 
експерт за изпълнение на дейностите по част „ОВК“, а именно: 
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В отговор на дадените му от Комисията указания за представяне на точни, ясни и 
неподлежащи на тълкуване данни и информация, посредством които да бъде доказано 
съответствие на първоначално определения експерт за заемане на позицията на такъв по 
част „ОВК” – инж. Ангел Ангелов с условието за придобит от експерта минимум 3 (три) 
години професионален опит по признатата му специалност – „Топлотехника“, 
Икономическият оператор, ползвайки се от регламентираната и предоставяна му с чл. 54, 
ал. 9, изр. първо правна възможност, е заменил информацията за въпросния експерт с нова, 
касаеща друго лице, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите на 
визираната експертна позиция, а именно: инж. Кольо Колев.  

С цел доказване съответствие на новопредложения експерт с условията и 
изискванията, утвърдени в настоящата процедура за обсъжданата позиция на Експерт по 
част „ОВК“, в разглежданото поле на ЕЕДОП са обективирани данни, според които г-н 
Колев има висше образование, с придобита през 2007 г. в Технически университет, гр. 
София образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Топлотехника“ 
и призната професионална квалификация „магистър инженер“. Конкретизирани са данни и 
за притежаваната от лицето диплома за висше образование. 

Що се касае до придобитите от експерта професионален опит (общ и специфичен), в 
разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП са обективирани следните дословно 
транспонирани данни: 

„Опит по специалността повече от 3 години:  

- от 16.02.2006 г. до 02.02.2012 г. – „Климат Г“ ЕООД - инженер ОВК. Основни 
функции: планира, ръководи и контролира строителната дейност по част ОВК за обекти 
на дружеството. Ръководи изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични 
инсталации; 

- от 28.01.2009 г. до настоящия момент – „Колев Инженеринг“ ЕООД - Управител 
– експерт по част ОВК. 

Опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на следните строителни обекти 
на дружество „Климат Г“ ЕООД в периода 16.02.2006 г. до 02.02.2012 г.: 

- Реконструкция, пристрояване и надстрояване на градски универсален магазин 
УПИ VI, кв.192 гр. Ловеч ЦГЧ. Възложител: „Ловеч Пропъртис Мениджмънт”ООД гр. 
Ловеч; 

- Жилищна сграда УПИ X-176,180,181 от кв. 5 по плана на кв. Етъра, гр. Габрово, 
ул.Григоровци (N-14218.538.384 по кад. Карта на Габрово). Възложител: Ванчеа Минерва-
Ангела; Буртою Сорина-Вероника; Хунияди Делия-Лаура; 

- „МОЛ – Габрово”, Възложител: „МОЛ Габрово”; 

- Реконструкция и разширение на същ. сграда на ЦДГ „Яна Лъскова“ в УПИ I, 
кв.134 по плана на гр. Карнобат. Възложител: Община Карнобат“. 

 

Направените от Комисията прочит и анализ на данните и информацията, 
отразени в представения нов за втория от Партньорите ЕЕДОП, сочат на доказано 
пълно съответствие на новопредложения експерт инж. Кольо Колев с условията за 
участие и допустимост, разписани в Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „а“ – б. „в“ на 
Указанията за участие в процедурата и относими към позицията на Експерт по част 
„ОВК“. 

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

Участника – ДЗЗД „КТ Строй“, представен на електронен носител, цифрово подписан от 
представляващото Обединението лице и записан в нередактируем формат.  

Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и 
анализ на отразените от Икономическия оператор факти и обстоятелства, 
обосновават заключението ѝ, че в изпълнение на дадените му от Комисията в 
Протокол №1 от 09.06.2020 г. точни указания, едновременно с което, отговаряйки 
както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и на 
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минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура, 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, 
установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него 
оферта. 

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

определен за провеждане на настоящата процедура, приема, че от Участник ДЗЗД 
„КТ Строй“ и съставляващите го Дружества – „Техно строй България“ ООД и „Кота 
2001“ ООД, са представени Единни европейски документи за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), отразяващи съответствието на всеки един от посочените Стопански 
субекти с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия 
към личното състояние, както и с минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост по обособена позиция №1 на провежданата обществена поръчка, за 
изпълнението на която е подадена офертата на Обединението, които установявания 
са достатъчна предпоставка за решението на Комисията да допусне този от 
Участниците до следващия етап на възлагане. 

 

 
 

7. „ПСТ ГРУП“ ЕАД - оферта с вх. № РТР20-ТД26-1135 от 08.06.2020 г., подадена 
за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2, допълнително 
подадените към която документи са с вх. № РТР20-ТД26-1135 – [1] от 12.08.2020 г. 

 

Предвид установените несъответствия в офертата на Участника с отделни 
от поставените от Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, 
отразени в съставения от нея Протокол №1 от 09.06.2020 г., Икономическият 
оператор е представил: 

 
1. Придружително писмо, в което е направено посочване на представяния от него 

нов ЕЕДОП, по отношение на който се твърди, че е съобразен с отделните изисквания и 
указания на Комисията, отразени в предходния неин Протокол №1. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки - цифрово подписан от 
всички задължени за това лица по чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 и 
ал.3 от ЗОП, представен електронно, в нередактируем формат. 

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

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

С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 
офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 
изискванията към личното състояние и съответствие с всички, одобрени от 
Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 
намира, че в представения от „ПСТ Груп“ ЕАД нов Единен европейски документ за 
обществени поръчки няма липса и/или непълнота и/или несъответствие на вписаните 
данни и информация, нито нередовности или фактически грешки и/или 
несъответствия с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние, 
критериите за подбор или други негови изисквания за участие в процедурата. 

На основание така направените от нея установявания, Комисията прие 
решение, че допуска Икономическия оператор до следващия етап на възлагане – 
преглед, анализ по същество и евентуално, последваща оценка на приложеното като 
част от офертата Техническо предложение на Участника. 

 
 
 

8. „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД – представил допълнителни документи с вх. № 
РТР20-ТД26-1137–[1] от 11.08.2020 г. към оферта с вх. № РТР20-ТД26-1137 от 
08.06.2020 г., депозирана от Участника за изпълнение на дейностите по обособена 
позиция №2 от обхвата на възлаганото Рамково споразумение 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с отделни от 

поставените от Възложителя изисквания за допустимост и съобразно указанията на 
Комисията, отразени в съставения от нея Протокол №1 от 09.06.2020 г., 
Икономическият оператор е представил следните документи: 

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

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

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

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за Участника 
и подписан с квалифициран електронен подпис от Управителя и Едноличен собственик на 
капитала на Дружеството, представен на електронен носител, в нередактируем формат, 
прегледа и анализа на отразените в който факти и обстоятелства, извършени от Комисията 
на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават следното нейно заключение: 

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

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

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

3.1. Заверено копие на Удостоверение № II – TV006457, издадено от Камарата на 
строителите в България, в съдържанието на което са обективирани данни за вписването на 
„Инмат София“ ЕООД в ЦПРС за изпълнение на строежи от втора група - обекти на 
транспортната инфраструктура, строежи от първа до четвърта категория. От представеното 
в приложение копие на талона, издаден на основание чл. 34 от ПРВВЦПРС, срокът на 
валидност на притежаваното от Участника Удостоверение е до 30.09.2020 г.  

3.2. Заверено копие на Удостоверение № IV- TV010224, титуляр на което е 
настоящия Участник, в текста на който документ, издателят му – Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС е удостоверил, че „Инмат София“ ЕООД има право да 
изпълнява строежи от четвърта група - обекти на благоустройствената инфраструктура, 
хидротехническото строителство и опазването на околната среда, строежи от първа до пета 
категория. Валидността на обсъжданото Удостоверение, съобразно данните, съдържащи се 
в приложения към него талон, издаден на основание чл. 34 от ПРВВЦПРС е 30.09.2020 г. 

3.3. Заверено копие на Удостоверение с изх. № РОП-176/07.08.2020 г., издателят на 
което - Кметът на Община Белово е обективирал в текстовото съдържание на разглеждания 
документ даваното от него уверение по отношение на това, че в качеството си на „водещ 
съдружник“ в Сдружение „ВиК Белово“, настоящият Участник е изпълнил строително-
монтажни работи по изграждане на обект „Зониране и реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап“. 

Направено е и подробно описание на конкретно изпълнените на обекта строителни 
интервенции, по отношение на които се сочи, че са реализирани именно от „Инмат София“ 
ЕООД, както и тяхната стойност. 

Индивидуализиран е и Констативния акт (обр. 15), с който е установена годността за 
приемане на строежа, като дата на издаване на който е посочен 13.11.2018 г. 
Конкретизирано е и Разрешението за ползване, издадено за обекта. 

3.4. Заверено копие на Разрешение №СТ-05-83 от 31.07.2020 г., издадено от 
Началника на ДНСК за ползване на строеж „Зониране и реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап“. 

3.5. Заверено копие на Удостоверение №………* от 22.05.2020 г., издадено в полза 
на Даниела Иванова Цветанова от ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД, от съдържанието 
на което е видно, че посоченото лице е завършило курс на обучение на тема: „Координатор 
по безопасност и здраве в строителството“. 

Срокът на валидност на обсъждания удостоверителен документ е до 23.05.2021 г. 

3.6. Заверено копие на Сертификат № 32 100 200 149 за внедрена от Дружеството 
система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 с обхват: „Строителство, 
възстановяване, ремонт, реконструкция, саниране и укрепване на сгради и съоръжения. 
Строителство, реставрация и консервация на инфраструктурни, туристически 
археологически обекти и обекти, паметници на културата. Поддържане, рехабилитация и 
изграждане на пътища и пътни съоръжения. Доставка и монтаж на пътни знаци. 
Производство, доставка и монтаж на антипаркинг стълбчета и тръбно-решетъчни 
парапети. Монтаж на пътно ограничителни системи. Полагане на хоризонтална 
маркировка. Извършване на услуги в областта на транспортното, енергийното, 
хидротехническото, комуникационното и благоустройствено строителство. 
Производство на асфалт. Проектиране, разработване, производство и търговия с 
многофункционални сглобяеми конструкции, контейнери, фургони“.  

Сертификатът е издаден от TUV NORD CERT GmbH и е със срок на валидност до 
25.06.2023 г. 

3.7.. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Инмат София“ 
ЕООД система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е 
с № 32 104 200 149 и период на валидност от 26.06.2020 г. до 25.06.2023 г. Предметният му 
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обхват, както и органа по сертификация, издал документа са идентични както на предходно 
обсъдения Сертификат.   

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

Отчитайки гореустановеното, едновременно и на основание направения от нея 
анализ на данните и информацията, отразени от Участника в новопредставения от 
него ЕЕДОП, както и на приложените в допълнение документи, с които се прави 
удостоверяване на верността на отделни от декларираните от Дружеството 
обстоятелства, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 
офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 
изискванията за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от 
Възложителя за целите на обособена позиция №2 на настоящата поръчка критерии 
за подбор, Комисията намира, че в представената от „Инмат София” ООД оферта, 
няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 
нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 
Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата, с оглед което допуска Икономическия 
оператор до следващия етап на възлаганата процедура. 

 

 
 
9. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД – представил първоначална оферта с вх. № 

РТР20-ТД26-1138 от 08.06.2020 г., за участие по обособена позиция №1 на възлаганото 
Рамково споразумение и допълнителни документи, заведени под № РТР20-ТД26-1138 – 
[1] от 11.08.2020 г. 

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

Протокол №1, започнат на 09.06.2020 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 
1. Придружително писмо, в което е направено изброяване на отделните, 

допълнително представяни документи, съобразени с изискванията на Комисията, 
обективирани в Протокол №1. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за Участника 
и подписан с квалифициран електронен подпис от Управителя на Дружеството (задължено 
лице по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП) и 
представен на електронен носител, в изискуемия нередактируем формат. 

При направения от Комисията преглед и анализ на обективираните в обсъждания 
ЕЕДОП данни и информация, беше установено, че Икономическият оператор, ползвайки се 
от регламентираната и предоставяна му с чл. 54, ал. 9, изр. първо от ППЗОП правна 
възможност, е заменил първоначално предложения от него експерт, определен за 
изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от позицията на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ - инж. Ралица Питова с нов 
експерт, а именно: инж. Дора Демирева. 

С цел доказване съответствие на новопредложения експерт с условията и 
изискванията, утвърдени в настоящата процедура за обсъжданата позиция на 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“, в разглежданото поле на ЕЕДОП са 
обективирани данни, според които г-жа Демирева има висше образование, с придобита през 
1981 г. във ВИАС специалност „Промишлено и гражданско строителство“, с призната 
професионална квалификация „строителен инженер“. Коректно и съответно на указанията 
на Възложителя са вписани данни за номера, датата и година на издаване на притежаваната 
от експерта диплома за висше образование. 
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Декларирано е, че инж. Демирева е завършила курс на обучение за „контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност и на ЗУТ“, в подкрепа на 
което е направено позоваване на конкретно Удостоверение с №……*/19.09.2019 г., за 
издател на което е посочено ЦПО „Строителна квалификция“ ЕАД към КСБ. Подчертано е 
също така, че въпросният удостоверителен документ е валиден до 20.09.2020 г.  

По отношение изискуемия за целите на настоящето възлагане, придобит от експерта 
специфичен опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 
строително-монтажни работи за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на 
сградното строителство, е направено индивидуализиране на три съответстващи обекта, при 
изпълнението на които експертът е осъществявала контрол на качеството при изпълнение 
на строително-монтажни работи. 

 

В резултат от направените от нея прочит и анализ на отразените в 
представения ЕЕДОП данни и информация, Комисията намира за доказано 
съответствието на новопредложения експерт инж. Дора Демирева с условията за 
участие и допустимост, разписани в Раздел III, т. 5.2.1.6., б. „а“ – б. „в“ от 
Указанията за участие в процедурата и относими към позицията на експерт 
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“. 

 
3. В приложение към гореописания нов ЕЕДОП, са представени и следните 

допълнителни документи, изискани от Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 
от ЗОП, а именно: 

3.1. Заверено копие на Удостоверение № ......*, издадено на 19.09.2019 г. от ЦПО 
„Строителна квалификация“ ЕАД към Камарата на строителите в България, от текстовото 
отразяване на данни в което е видно, че г-жа Дора Демирева е завършила на обучение за 
отговорници по качеството, темата на което обучение се припокрива с посоченото от 
Участника в обсъдения по-горе негов ЕЕДОП. 

Кореспондиращо с декларацията на Икономическия оператор е и обстоятелството, 
че валидността на разглеждания удостоверителен документ е до 20.09.2020 г. 

3.2. Заверени копия на: 

-  Сертификат № 32 100 180163 за внедрена от Дружеството система за управление 
на качеството по Стандарт БДС EN ISO 9001:2015,  

- Сертификат № 32 104 180163 за внедрена от Икономическия оператор система за 
управление на околната следа по Стандарт ISO 14001:2015. 

Предметният обхват на всеки един от представените Сертификата е следният: 
„Изграждане и ремонт на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения. 
Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води 
Изграждане и рекултивация на депа за битови отпадъци. Строителство, възстановяване, 
ремонт, реконструкция, саниране и укрепване на сгради и съоръжения. Строителство, 
реставрация и консервация на инфраструктурни, туристически археологически обекти и 
обекти, паметници на културата. Поддържане, рехабилитация и изграждане на пътища 
и пътни съоръжения. Доставка и монтаж на пътни знаци. Производство, доставка и 
монтаж на антипаркинг стълбчета и тръбно-решетъчни парапети. Монтаж на пътно- 
ограничителни системи. Полагане на хоризонтална маркировка. Извършване на услуги в 
областта на транспортното, енергийното, хидротехническото, комуникационното и 
благоустройственото строителство. Проектиране, разработване, производство и 
търговия с многофункционални сглобяеми конструкции, контейнери, фургони“.  

Всеки един от двата удостоверителни документа е издаден от „ТЮФ Норд 
България“ ЕООД – гр. Пловдив (а не, както е вписал в ЕЕДОП Участника – от TÜV NORD 
CERT GmbH) на 26.06.2020 г. и е със срок на валидност до 25.06.2023 г. 
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************************************************************************ 
 

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

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1, носещ начална дата 
09.06.2020 г. точни указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените 
от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за 
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за 
икономическо и финансово състояние и за технически и професионални способности 
като условия за допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, 
Участникът е представил ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени 
от Комисията при прегледа на първоначално представената от него аналогична декларация. 

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от Участника в новопредставения от него ЕЕДОП и 
относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в 
частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за 
лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 
настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в представената 
от „Актив Билдинг Инк“ ЕООД и обсъдена по-горе декларация, няма липси, непълноти 
или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически 
грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за 
допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за 
участие в процедурата, с оглед което допуска същия до следващия етап на възлагане – 
преглед, преценка съответствието и евентуална последваща оценка на представеното 
от него Техническо предложение. 

 

 
 
10. ДЗЗД „ТРИАДИЦА КОМФОРТ 2020“ – оферта с вх. № РТР20-ТД26-1139 от 

08.06.2020 г., подадена за участие по обособена позиция №1 на процедурата, 
допълненията към която са с вх. № РТР20-ТД26-1139 - [1] от 11.08.2020 г. 

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

Протокол №1, носещ начална дата 09.06.2020 г. по отношение на изискваните му 
допълнителни документи, Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, съдържащо изброяване на допълнително представяните за 

Обединението и отделните Партньори в състава му документи, с конкретизация по 
отношение на начина им на представяне – на електронен или на хартиен носител. 

 

2. Документ, наименован „Опис на допълнително представените документи и 
информация, съгласно Протокол №1 към офертата за открита процедура по ЗОП за 
сключване на Рамково споразумение, в частта ѝ по обособена позиция №1 на ДЗЗД 
„Триадица Комфорт 2020“, в текстовото съдържание на който е инкорпорирана таблица, 
съдържаща изброяване (вкл. и на броя страници) на всеки от петте допълнително 
представени на хартиен носител документа, както и пет – на електронен носител. 

 
3. Нов ЕЕДОП на Партньора „Билдинг комфорт“ ЕООД, генериран посредством 

използване на предоставения от Възложителя espd-request файл, подписан с квалифициран 
електронен подпис както от задълженото за това лице – Управителя на Дружеството, така и 
от едноличния собственик на капитала му. Документът е представен на електронен носител, 
в нередактируем формат. 
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4. Нов ЕЕДОП, представен от „Строй Контрол Инвест“ ЕООД, също Партньор в 
неперсонифицираното Обединение, създадено по реда и при условията на ЗЗД и подало 
оферта за участие по обособена позиция №1 на възлаганото с настоящата процедура 
Рамково споразумение. Документът е подписан с квалифициран електронен подпис от 
Управителя на Икономическия оператор и от неговия едноличен собственик, записан е в 
нередактируем формат като espd-response файл. 

 
5. Коригиран съобразно указанията и изискванията на Комисията, обективирани в 

предходния неин протокол Единен европейски документ за обществени поръчка на третия 
от Партньорите в Обединението - „Джамбо 33“ ООД. 

Документът е представен в електронен вид, във формат непозволяващ неговото 
редактиране, цифрово подписан с валидни електронни подписи от двамата Управители на 
Дружеството (лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП). 

 
6. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за последния 

от Партньорите - „КЛ Билд“ ЕООД, подписан с квалифициран електронен подпис от 
Управителя на Дружеството и представен на електронен носител, в изискуемия 
нередактируем формат. 

 
7. В приложение е представен и съответен нов ЕЕДОП от Участника – ДЗЗД 

„Триадица Комфорт 2020“, цифрово подписан от лицето, определено за негов 
Представляващ, записан електронно в нередактируем формат. 

 

***** 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 
едно от декларативно отразените волеизявления в обсъдените ЕЕДОП, представени от 
всеки един от Партньорите в Обединението и от самия Участник, Комисията 
констатира, че в изпълнение на дадените им от Комисията в Протокол №1 от 09.06.2020 г. 
точни указания, едновременно с което, отговаряйки (Партньорите – заедно, респ. и 
самото Обединение – Участник) както на утвърдените от Възложителя условия към 
личното състояние, така и на всички минимални изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура, в представените нови ЕЕДОП са отстранени 
всички пропуски, установени от настоящия помощен орган при прегледа на първоначално 
представените от същите тези Икономически оператори техни аналогични декларации. 

 

8. В приложение към гореописаните ЕЕДОП, попълнени за Участника и всеки 
отделен от Партньорите в състава му, са представени и следните допълнителни документи, 
някои от които Икономическите оператори по свое усмотрение и преценка са счели за 
необходими за доказване на определени, декларирани от тях факти и обстоятелства, а други 
– изискани им от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, които документи са 
следните: 

8.1. Заверено копие на Свидетелство за съдимост, издадено от РС-Велико Търново 
на 29.05.2020 г., от съдържанието на което е видно, че Управителят на „Джамбо 33“ ООД – 
г-н Тодор Джамбазон не е осъждан. 

8.2. Заверено копие на уведомително писмо, носещо изх. № 271 от 07.08.2020 г., с 
което издателят му – Представителство на Асоциацията по сертификация  „Руски регистър“ 
в България прави потвърждение на обстоятелството, че в резултат от извършена 
ресертификационна проверка на внедрената от „Джамбо 33“ ООД интегрирана система за 
управление в съответствие с изискванията на Стандарт ISO 9001:2015, Дружеството е 
одобрено и към момента на издаване на писмото „тече процедура по оформяне и 
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преиздаване на Сертификатите му в централния офис на АС „Руски регистър“ в гр. Санкт – 
Петербург. 

Потвърдено е също така, че периодът на валидност на обсъждания Сертификат е от 
16.06.2020 г. до 16.06.2023 г. 

8.3. Заверено копие Сертификат № 19.1098.026 от 14.06.2019 г. за внедрена от 
„Джамбо 33“ ООД система за управление на качеството по Стандарт ISO 14001:2015, имащ 
следния предметен обхват: „планиране и изпълнение на строително-ремонтни и 
строително-монтажни работи в транспортната и благоустройствената 
инфраструктура; планиране и изпълнение на височинни работи с прилагане на алпийски 
метод“. 

 Сертификатът е издаден от Асоциацията по сертификация  „Руски регистър“ и е със 
срок на валидност до 16.06.2022 г. 

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

С оглед така направените установявания, помощният орган на Възложителя, 
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че от 
Участник ДЗЗД „Триадица Комфорт 2020“ и съставляващите го четири Дружества – 
Партньори в Обединението, са представени Единни европейски документи за 
обществени поръчки, отразяващи пълното съответствие на всеки отделен от 
Икономическите оператори с утвърдените от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с минималните 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, 
за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални 
способности като условия за допустимост по обособена позиция №1 на провежданата 
процедура, които обстоятелства предпоставят и решението на Комисията да 
допусне Участника до преглед по същество и евентуална последваща оценка на 
представеното от него Техническо предложение. 

 

 
 
11. „СТАНДАРТ ГРУП“ ДЗЗД – подал първоначална оферта с вх. № РТР20-ТД26-

1140 от 08.06.2020 г. за участие по обособена позиция №1 от обхвата на възлаганото 
Рамково споразумение и допълнителни документи към нея с вх. № РТР20-ТД26-1140 – 
[1] от 12.08.2020  г. 

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

Протокол №1/09.06.2020 г. по отношение на изискваните му допълнителни документи, 
Участникът е представил: 

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

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

 

2. Нов ЕЕДОП, представен от „Нов стандарт 2012“ ЕООД – Партньор в 
неперсонифицираното Обединение, създадено по реда и при условията на ЗЗД и подало 
оферта за участие по обособена позиция №1 на провежданата процедура, след 
задълбочения и детайлен анализ на декларираните в който данни, Комисията намира, че 
всички установени от нея липси или непълноти в информацията и/или 
несъответствия с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор в 
първоначално представения от Дружеството ЕЕДОП са отстранени, респ. 
коригирани.  
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В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания 
документ няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

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

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

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 09.06.2020 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура и този от Партньорите е представил ЕЕДОП, в 
който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на 
първоначално представената оферта. 

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

самия Участник – „Стандарт груп“ ДЗЗД.  

Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и 
информацията, отразени в представената от Участника нова декларация (ЕЕДОП), сочат, че 
същата е коректно попълнена в нейната цялост, като в нито един от относимите 
Раздели в отделните Части на обсъждания ЕЕДОП няма противоречащи или 
несъответни данни и информация, липси, непълноти или нередовности, което 
обстоятелство създава за Комисията безспорна увереност, че Обединението отговаря 
на всеки един от отделните критерии за подбор, както и че за него не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата.  

 
***** 

С цел пълнота и коректно отразяване на правените от нея констатации, респ. 
обоснованост на изводите и заключенията ѝ, Комисията намира за необходимо да посочи, 
че в отговор на указанията, дадени от нея както на Партньора „Медия интер груп“ ЕООД, 
така и на самия Участник, съдържащи изисквания за представяне на нови и/или допълващи 
вече декларираните от него данни и информация, досежно придобития от предлагания 
негов експерт, определен за Ръководител обект – инж. Валентина Кънева минимално 
изискуем опит по признатата ѝ специалност, видно от данните, отразени от Икономическия 
оператор в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП, в предложените 
от него лица от инженерно-технически състав не е включена инж. Кънева. 

Независимо от факта, че липсва ясно заявена позиция от страна на Икономическия 
оператор в това отношение, Комисията счита, че макар и по конклудентен начин, е 
направен отказ да се ползва професионалната компетентност и опит на посоченото лице, 
приемайки доводите, аргументите и основаните на тях крайни изводи на настоящия 
помощен орган, обективирани в относимите за „Медия интер груп“ ЕООД и за 
Обединението констативни части на Протокол №1. 

Едновременно, установява се, че ползвайки се от правната възможност, 
регламентирана в чл. 54, ал. 9, изр. първо от ППЗОП, Участникът е предложил друг 
експерт, определен за изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от позицията 
на Ръководител обект, а именно: инж. Огнян Андонов. 

Съобразно данните, обективирани по идентичен начин както в ЕЕДОП на 
Участника, така и в този, представен от Партньора „Нов стандарт 2012“ ЕООД, 
предлаганият от тях нов Ръководител обект притежава образователно – квалификационна 
степен „Магистър“ с призната специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ и 
професионална квалификация „строителен инженер“, придобити от него през 2003 г. в 
Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София.  
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Вписани са и конкретни данни за номер, дата и година на притежаваната от експерта 
диплома за висше образование. 

Що се касае до придобития от инж. Андонов професионален опит, съответстващ на 
изискванията на Възложитея, в обсъжданите ЕЕДОП е отразена следната информация, 
цитирана дословно: 

„Професионален опит по специалността: 

- 01.2004 – 12.2007 – „Тобо - Конструкции” ООД – Технически ръководител – 
жилищни сгради; 

- 07.2015 – 02.2018 – „Телелинк” АД – строителен инженер; 

- 03.2018 – до момента - „Нов Стандарт 2012“ ЕООД – строителен инженер. 

Притежава опит като Ръководител обект на следните обекти:  

- „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на строителни дейности 
за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда 
в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", вкл. благоустрояване на дворни площи и 
осъществяване на авторски надзор в рамките на проект „Инвестиции в съвременна 
образователна инфраструктура в община Габрово“; 

- „Реконструкция на сградите на СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена, с внедряване на 
мерки за енергийна ефективност“. 

 

Анализът на цитираните, вписани в ЕЕДОП на Участника и на „Нов стандарт 
2012“ ЕООД данни и информация, както и съпоставката им с поставените от 
Възложителя минимални изисквания за обсъжданата експертна позиция, според 
Комисията сочи по несъмнен начин, че от страна на новопредложения експерт – инж. 
Огнян Андонов е доказано съответствие с условията за участие и допустимост, 
разписани в Раздел III, т. 5.2.1.1., б. „а“ – б. „в“ от Указанията за участие в 
процедурата и относими към експертната позиция на „Ръководител обект“. 

 

5. В приложение към описаните по-горе документи, представени в електронен вид, е 
представено и заверено копие на Удостоверение № .......* от 07.08.2020 г., издадено в полза 
на Христо Сербезов, от съдържанието на което се установява, че лицето е преминало курс 
на обучение на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 
за безопасност“. 

Удостоверителният документ е издаден от „Медик консултинг“ ООД и е със срок на 
валидност до 06.08.2021 г. 

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

С оглед направените по-горе констатации, Комисията приема за безспорно, че 
от Участник „Стандарт груп“ ДЗЗД и съставляващите го Дружества – „Нов 
стандарт 2012” ЕООД и „Медия интер груп“ ЕООД, са представени Единни 
европейски документи за обществени поръчки, отразяващи пълното им съответствие 
с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към 
личното състояние, както и с минималните изисквания за годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и 
за технически и професионални способности като условия за допустимост в 
провежданата процедура и в частност – по обсобена позиция №1 от обхвата на 
възлаганото Рамково споразумение, предвид което си установяване допуска Участника 
до преглед по същество и евентуално последваща оценка на представеното като част 
от офертата му Техническо продложение. 

 
 



58 
 

 
12. „НСК СОФИЯ“ ЕООД - оферта с вх. № РТР20-ТД26-1142 от 08.06.2020 г., 

подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №1, 
допълнително подадените към която документи са с вх. № РТР20-ТД26-1142 – [1] от 
12.08.2020 г. 

 
Предвид установените несъответствия в офертата на Участника с отделни 

от поставените от Възложителя на основание приложимата нормативна уредба 
изисквания към личното състояние и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1, носещ дата 09.06.2020 г., допълнително са 
представени: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо правеното от Икономическия оператор 

посочване на представяния от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания и 
указания на Комисията, отразени в предходния неин Протокол. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 
утвърдения за целите на възлагането обр. №1, представен в нередактируем формат, 
цифрово подписан от Управителя и Едноличен собственик на капитала на Дружеството. 

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

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

На основание гореизложените нейни заключения, касателно комплектността и 
пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, включваща 
обстоятелствата, доказващи изпълнението на изисквания към личното състояние и 
съответствие с всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата 
процедура критерии за подбор, Комисията допуска Участник „НСК София“ ЕООД до 
следващия етап на възлагане, а именно: преглед, съпоставка и евентуална последваща 
оценка на продставеното като част от офертата му Техническо предложение. 

 

 
 

13. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – оферта с вх. № РТР20-ТД26-1143 от 08.06.2020 г., 
подадена за обособена позиция №2 на Рамковото споразумение, допълненията към 
която са с вх. № РТР20-ТД26-1143-[1] от 12.08.2020 г. 

 

В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 
Протокол №1, започнат на 09.06.2020 г. по отношение на изискваните му 
допълнителни документи, Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, в което се съдържат едновременно конкретни данни за 

коригираната/допълнена/променена информация в представяния от Участника нов негов 
ЕЕДОП, съчетано с конкретизация на съответния допълнителен документ, представен в 
доказателство за верността на декларираните обстоятелства, които документи са следните: 
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2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен за „Трейс 

груп холд“ АД, подписан с квалифицирани електронни подписи от Изпълнителния 
директор на Дружеството и всеки един от членовете на Управителния и Надзорния му съвет 
(задължени лица по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП) и представен на електронен носител, в изискуемия нередактируем формат, прегледа и 
анализа на отразените в който факти и обстоятелства, извършени от Комисията на 
основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 09.06.2020 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на всички минимални изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура, Икономическият оператор е представил ЕЕДОП, 
в който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на 
първоначално представената от него аналогична декларация. 

 

3. В приложение са представени и допълнителни документи – както такива, 
изискани на Икономическия оператор от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, така 
и други, представени по негово усмотрение и преценка, считайки ги за необходими за 
доказване на определени, декларирани в ЕЕДОП факти и обстоятелства, а именно: 

3.1. Нотариално заверено копие на Удостоверение №.........*, издадено на 10.08.2020 
г. от Дирекция „Общински приходи“ към Столична община за удостоверяване на 
обстоятелството, че „Трейс Груп Холд“ АД няма задължения за местни данъци и такса 
битови отпадъци към Столична община. 

3.2. Разпечатка на електронно свидетелство за съдимост с рег. № 20052103712 от 
22.05.2020 г., от съдържанието на което е видно, че г-жа Росица Динева – Георгиева не е 
осъждана и не е освобождавана от наказателна отговорност по чл. 78а от НК.  

Валидността на разглежданото свидетелство е до 22.11.2020 г. 

Вписаният в долния десен ъгъл на документа код за достъп е коректно посочен и в 
относимото поле на обсъдения по-горе ЕЕДОП. 

3.3. Заверено копие-извадка – стр. 1, 8, 9 и 93 от Протокол (обр. №16) за 
установяване годността за ползване на строеж „Пътна връзка за летище „София“ с обхват 
от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 - о.т. 206 до о.т. 255 - о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от 
о.т. 214 до о.т. 215)“; 

3.4. Заверено копие на Сертификат № QMS/201361/BG/R за внедрена от 
Дружеството система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015, имащ 
следния предметен обхват: „Изпълнение на проекти в страната и чужбина. 
Консултантска дейност, инженеринг, проектиране, строителство и възлагане на 
строежи на: жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфраструктура; 
автомагистрали и съоръжения (мостове, тунели и др.) към тях; трамвайни, тролейбусни 
линии и съоръжения към тях; жп. линии вкл. сгради и съоръжения към тях; летища вкл. 
сгради и съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към тях; пристанища, вкл. 
сгради и съоръжения към тях; съоръжения за брегоукрепване и геозащита; преносни и 
разпределителни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, 
газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръжения към тях; хидротехнически, 
хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; пречиствателни 
съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и 
закриване на депа; доставка и монтаж на машини, съоръжения и инсталации; 
електрически, електронни далекосъобщителни мрежи; реставрация на културни 
ценности. Поддръжка, реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по-горе 
обекти. Специализирани строителни дейности (събаряне, разрушаване, земни работи и 
др.). Довършителни строителни дейности, озеленяване“. 
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Сертификатът е издаден от „Си Ес Би“ ЕООД и е със срок на валидност до 
10.07.2023 г. 

3.5. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Трейс груп холд“ 
АД система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е с 
№ EMS/201362/BG/R и период на валидност от 11.07.2020 г. до 10.07.2023 г. Предметният 
му обхват, както и органа по сертификация, издал документа, са идентични както на 
предходно обсъдения Сертификат.   

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

С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 
офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 
минималните изисквания към личното състояние и съответствие с всички, одобрени 
от Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 
счита, че в представената от „Трейс груп холд“ АД оферта (в тази ѝ част), няма 
липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 
фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя 
условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови 
изисквания за участие в процедурата, което е достатъчна предпоставка Участникът 
да бъде допуснат до следващия етап на възлагане – преглед, съпоставка и евентуална 
оценка на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на 
дейностите по обособена позиция №2. 

 
 
 
14. „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО ТРИАДИЦА“ ДЗЗД – подал първоначална 

оферта с вх. № РТР20-ТД26-1144 от 08.06.2020 г. за участие по обособена позиция №1 
от обхвата на обществената поръчка и допълнителни документи към нея с вх. № 
РТР20-ТД26-1144– [1]  от 12.08.2020 г. 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1, носещ начална дата 09.06.2020 г., Участникът е 
представил следните документи: 

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

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

 

2. Нов ЕЕДОП на Партньора „Бранд мениджмънт груп“ ЕООД, попълнен по 
утвърдения за целите на възлагането обр. №1, подписан с квалифициран електронен подпис 
от Управителя на Дружеството - задължено лице по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, 
във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП и представен на електронен носител, в нередактируем 
формат. 

На основание направения от нея задълбочен анализ на данните и информацията, 
обективирани в обсъждания ЕЕДОП, Комисията намира, че в изпълнение на дадените му 
от нея в Протокол №1 от 09.06.2020 г. точни указания, едновременно с което, 
отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 
така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 
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професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 
критерии за подбор, Икономическият оператор е представил нов ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от настоящия помощен орган при прегледа на 
първоначално представената от този от Партньорите аналогична декларация. 

 

3. Нов ЕЕДОП, представен от „Арете Строй“ ЕООД, също Партньор в 
неперсонифицираното Обединение, създадено по реда и при условията на ЗЗД и подало 
оферта за участие по обособена позиция №1 на възлаганото с настоящата процедура 
Рамково споразумение. Документът е подписан с квалифициран електронен подпис от 
Управителя на Икономическия оператор и е записан в нередактируем формат на електронен 
носител. 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 
едно от декларативно отразените волеизявления на този от Партньорите, Комисията 
констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в информацията в 
първоначално представения ЕЕДОП на този Икономически оператор са отстранени, 
респ. коригирани.  

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

 

***** 

С цел максимална пълнота, обективност и прозрачност в извършваната от нея 
аналитична дейност, Комисията счита за необходимо да отрази и следните 
обстоятелства, относими към направените в Протокол №1 констатации и 
съответстващите им указания, касателно предложения от този от Партньорите 
експерт за изпълнение на дейностите по техническо ръководство при конкретно 
възложен обект, а именно: 

В отговор на дадените му от Комисията указания за представяне на точни, ясни и 
неподлежащи на тълкуване данни и информация, посредством които да бъде доказано 
съответствие на първоначално определения експерт за заемане на позицията на Технически 
ръководител – инж. Толи Тихов с условието за придобит от лицето специфичен опит като 
Технически ръководител на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за 
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция 
и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство, 
Икономическият оператор, ползвайки се от регламентираната и предоставяна му с чл. 54, 
ал. 9, изр. първо правна възможност, е заменил информацията за въпросния експерт с нова, 
касаеща друго лице, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите на 
визираната експертна позиция, а именно: арх. Маринела Иванова Георгиева-Трифонова.  

 
С цел доказване съответствие на новопредложения експерт с условията и 

изискванията, утвърдени за целите на настоящето възлагане за обсъжданата позиция на 
Технически ръководител, в разглежданото поле на ЕЕДОП са обективирани данни, според 
които г-жа Георгиева - Трифонова има висше образование, с придобита през 2008 г. в 
Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София образователно-
квалификационна степен „магистър“ по специалност „Архитектура“ и призната 
професионална квалификация „архитект“. Конкретизирани са данни и за притежаваната от 
лицето диплома за висше образование. 

Що се касае до придобития от експерта специфичен професионален опит, в 
разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от новопредставения за този от 
Партньорите ЕЕДОП, са обективирани следните, дословно транспонирани данни: 

„Опит като технически ръководител при изпълнението на следните обекти: 

1. „Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на 
административна сграда на пазара в гр. Мездра, находящ се в гр. Мездра, ул. „Александър 
Стамболийски“ № 105“; 
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2. „Изпълнение на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки за многофамилна 
жилищна сграда, с адрес гр. Мездра, ул. „Дунав“ №3 и №5“. 

 

Направените от Комисията прочит и анализ на данните и информацията, 
отразени в представения нов за втория от Партньорите ЕЕДОП, сочат на доказано 
пълно съответствие на новопредложения експерт - арх. Маринела Георгиева-
Трифонова с условията за участие и допустимост, разписани в Раздел III, т. 5.2.1.2., б. 
„а“ - б. „б“ от Указанията за участие в процедурата и относими към позицията на 
експерт – Технически ръководител. 

 
4. Коригиран съобразно указанията и изискванията на Комисията, обективирани в 

предходния неин протокол Единен европейски документ за обществени поръчка на третия 
от Партньорите в Обединението - „Артстрой“ ООД. Документът е представен в електронен 
вид, във формат непозволяващ неговото редактиране, цифрово подписан с валиден 
електронен подпис от Управителя на Дружеството (лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП). 

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

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

 
5. В приложение е представен и съответен нов ЕЕДОП от Участника – 

„Сградостроителство Триадица“ ДЗЗД, попълнен по утвърдения за целите на настоящата 
процедура обр. №1, цифрово подписан от лицето, определено за негов Представляващ, 
записан електронно в нередактируем формат. 

В резултат от направения от нея детайлен преглед на всяко едно от декларативно 
отразените в разглеждания документ волеизявления на Участника, настоящият помощен 
орган констатира, че всички установени от него липси или непълноти в 
информацията и/или несъответствия с изискванията към личното състояние и с 
критериите за подбор в първоначално представения от Обединението ЕЕДОП са 
отстранени, респ. коригирани.  

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

 

6. Съобразявайки всички изисквания, разписани от Комисията в относимите за 
отделните Партньори и за самото Обединение полета от указателната част на предходния 
неин Протокол, са представени и следните допълнителни документи, някои от които 
Икономическите оператори по свое усмотрение и преценка са счели за необходими за 
доказване на определени, декларирани от тях факти и обстоятелства, а други – изискани им 
от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, които документи са следните: 

6.1. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, изведено под № П-И-223 
от 27.04.2020 г., в текста на което е обективирано изразяваното от Кмета на Община 
Божурище „задоволство от съвместната си работа с „Арете строй“ ЕООД“, както и 
даваното от него уверение, че „Дружеството е изпълнило точно, качествено и в срок, 
съобразно нормативните изисквания, всички строителни дейности“ на обект 
„Проектиране, основен ремонт и авторски надзор на помещения за Домашен социален 
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патронаж, разположени в блок „Б“ от сградите на СОУ „Летец Христо Топракчиев“ – ново 
училище, в УПИ – I за училище, кв. 56 по плана на гр. Божурище“. 

Направено е последователно и детайлно описание на изпълнените от Дружеството 
дейности по части „Архитектура, демонтажни работи“; „Довършителни работи – стени, 
подове, тавани“; „Водопровод и канализация“, както и изготвяне на инвестиционен проект 
във фаза „технически проект“ и упражняване на авторски надзор. 

Конкретизирани са също така и периода и мястото на изпълнение и стойността на 
изпълнените строителни интервенции. 

6.2. Заверено копие на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за 
приемане на строеж „Основен ремонт на помещения, разположени в блок „Б“ от сградите 
на СОУ „Летец Христо Топракчиев“, подписан на 05.10.2016 г. между представители на 
Възложителя – Община Божурище, Строителя, едновременно с което и проектант – „Арете 
строй“ ЕООД и Консултанта, упражнил строителния надзор. 

6.3. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община 
Мездра с №80/11.08.2020 г., в което е обективирано правеното от издателя му 
удостоверяване на обстоятелството, че в периода от 06.02.2020 г. до 29.07.2020 г., „Арете 
строй“ ЕООД е изпълнило строително – монтажните работи на обект: „Подобряване на 
енергийната ефективност на административната сграда на пазара в гр. Мездра, находяща се 
в гр. Мездра, ул. „Александър Стамболийски“ №105“. 

Подробно са изброени изпълнените на обекта интервенции по: топлоизолиране на 
фасади, подмяна на дограма, ремонт на покрив, ремонт на тоалетни, силова и осветителна 
инсталации, мълниезащитна и заземителна инсталации, отоплителна/охладителна 
инсталация, ремонт на прилежащото пространство около сградата, други строителни 
дейности по сградата. 

Конкретно посочени са както датата на съставяне на Констативния акт (обр. 15), с 
който обекта е приет от Възложителя, така и заплатената на Изпълнителя сума като 
стойност на изпълненото от него строителство. 

6.4. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, изх. №РД-67-29-3 от 
13.11.2019 г., с което авторът му – Кметът на Община Плевен удостоверява, че в 
изпълнение на Договор № BG16RFOP001-3.002-0035-C01-S-3 (№ИРО-2158)/31.05.2017 г., 
Артстрой“ ООД е изпълнило дейности по проектиране, упражняване на авторски надзор, 
извършване на ремонт (СМР и ЕСМ) по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ Плевен“. 

В описанието, съдържащо се в обсъждания документ е направена конкретизация на 
категорията на обекта, неговата разгърната застроена площ, стойността на изпълнените от 
Икономическия оператор отделни видове дейности – изготвяне на работен проект, 
осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР. 

Детайлно и последователно са изброени и видовете строителни дейности, изпълнени 
от „Артстрой“ ООД, както и техния обем. 

6.5. Заверено копие на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за 
приемане на строеж „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
ДФСГ „Интелект – Плевен (инженеринг)“, подписан на 16.05.2018 г. между представители 
на Възложителя – Община Плевен, Строителя, едновременно с което и проектант – 
„Артстрой“ ООД и Консултанта, упражнил строителния надзор. 

6.6. Заверено копие на Сертификат № BAS QMS V 20121224-2/1, удостоверяващ 
внедрена от „Арете строй“ ЕООД система за управление на качеството по Стандарт БДС 
EN ISO 9001:2015, със следния предметен обхват: „Проектиране на сгради и съоръжения. 
Проектиране на алеи, улици и магистрали. Проектиране и изработване на общи и 
подробни градоустройствени планове. Проектиране и строителство на детски площадки 
и съоръжения. Проектиране и строителство на спортни площадки и съоръжения. 
Проектиране и строителство на атракционни паркове. Проектиране и строителство на 
паркове. Строителство на сгради и съоръжения. Строителство на улици и алеи. 
Проектиране и изграждане на електрообзавеждане, електрооборудване и автоматизация 
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на сгради и съоръжения. Проектиране и изграждане на електрообзавеждане, 
електрооборудване и автоматизация на сгради и съоръжения. Проектиране и изграждане 
на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи. Доставка и монтаж на 
спортно оборудване“. 

Сертификатът е издаден от „Верификация“ ООД и е със срок на валидност до 
15.08.2020 г. 

6.7. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от Партньора „Арете 
строй“ ЕООД система за управление на околната среда по Стандарт БДС EN ISO 
14001:2015. Документът е с № BAS ЕMS V 20231350-2 и период на валидност от 01.06.2020 
г. до 31.05.2023 г.  

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

 
********************************************************************** 
 
С оглед така направените от него установявания, помощният орган на 

Възложителя, определен за провеждане на настоящата процедура, приема за 
безспорно, че от Участник „Сградостроителство Триадица“ ДЗЗД и съставляващите 
го Дружества – „Бранд Мениджмънт груп“ ЕООД, „Арете строй“ ЕООД и 
„Артстрой“ ООД, са представени Единни европейски документи за обществени 
поръчки, отразяващи пълното им съответствие с утвърдените от Възложителя за 
целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с 
минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в провежданата процедура 
и в частност – по обсобена позиция №1 от обхвата на възлаганото Рамково 
споразумение. 

 
 
 
15. „ТРИАДИЦА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ“ ДЗЗД – представил 

допълнителни документи, с вх. РТР20-ТД26-1145-[1] от 12.08.2020 г. към 
първоначалната си оферта, заведена с вх. № РТР20-ТД26-1145 от 08.06.2020 г., 
подадена за участие по обособена позиция №2 на  Рамковото споразумение 

 
Отчитайки установените несъответствия в офертата му с отделни от 

поставените от Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, 
отразени в съставения от нея Протокол №1, с начална дата 09.06.2020 г., Участникът 
е представил следните документи: 

 
1. Кратко придружително писмо, обективиращо правеното от Икономическия 

посочване, че представя изисканите му нови ЕЕДОП – негов и на Партньорите в състава му, 
по отношение на които твърди, че са съобразени с отделните изисквания на Комисията, 
отразени в предходния неин Протокол. 

 

2. Нов ЕЕДОП, представен от „Спортни настилки“ ЕООД – Партньор в 
неперсонифицираното Обединение, създадено по реда и при условията на ЗЗД и подало 
оферта за участие по обособена позиция №2 на възлаганото Рамково споразумение, след 
задълбочения и детайлен анализ на декларираните в който данни, Комисията намира, че 
всички установени от нея липси или непълноти в информацията и/или 
несъответствия с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор в 
първоначално представения от Дружеството ЕЕДОП са отстранени, респ. 
коригирани.  
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В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания 
документ няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

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

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

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 09.06.2020 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура и този от Партньорите е представил ЕЕДОП, в 
който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на 
първоначално представената оферта. 

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

самия Участник - „Триадица инфраструктурни обекти“ ДЗЗД.  

Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и 
информацията, отразени в представената от Участника нова декларация (ЕЕДОП), сочат, че 
същата е коректно попълнена в нейната цялост, като в нито един от относимите 
Раздели в отделните Части на обсъждания ЕЕДОП няма противоречащи или 
несъответни данни и информация, липси, непълноти или нередовности, което 
обстоятелство създава за Комисията безспорна увереност, че Обединението отговаря 
на всеки един от отделните критерии за подбор, както и че за него не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата.  

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

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

 

 
 
16. ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ТРИАДИЦА“ – оферта с вх. 

№ РТР20-ТД26-1146 от 08.06.2020 г., подадена за обособена позиция №1 на Рамковото 
споразумение 

 
По отношение на Участник ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

ТРИАДИЦА“, Комисията установи следното:  

Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 
съдържанието на представения от Деловодството на Район Триадица - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
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изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че в рамките на законоустановения в чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП срок, не са постъпвали и завеждани в деловодната система на 
Възложителя допълнителни документи към офертата на този от Участниците, 
депозирана за участие в процедурата с вх. № РТР20-ТД26-1146 от 08.06.2020  г.  

Видно от данните от мейл сървъра на Възложителя, Участникът е получил на 
04.08.2020 г. Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията 
ѝ към изисканите от него допълнителни документи, изпратен му като прикачен файл към 
писмо, подписано с електронен подпис от Възложителя, от която именно дата спрямо 
него е започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 11.08.2020 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник ДЗЗД „Строителство и 
рехабилитация Триадица“ по същество следва да бъде счетено за неизпълнение на 
указанията на настоящия помощен орган за отстраняване на установени от него в 
ЕЕДОП, представен от отделните Икономически оператори (Обединение и двамата 
Партньори в състава му) липси/непълноти в информацията, както и несъответствия 
с отделни изисквания към личното състояние и конкретни от критериите за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на неперсонифицираното Обединение, подадена за участие в настоящата 
процедура, в частта ѝ на обособена позиция №1 имаща за предмет „Ново 
строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти 
от социалната инфраструктура и сградния фонд на Район Триадица - СО“, 
едновременно с което и неотговаряща на поставени от Възложителя и 
предварително обявени от него условия по процедурата. 

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

Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в 
разпоредбите на чл. 57, ал. 1, предл. първо, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, 
т. 1, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 от ЗОП и чл. 101, ал. 5 
от ЗОП. 

 
 
III. Въз основа на направените по-горе констатации и обоснованите от нея в 

настоящия и в предходносъставения Протокол №1 от 09.06.2020 г. изводи по отношение 
съответствието на представените от Участниците документи, относими към личното 
състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 
процедура в Обявлението и в Документацията за участие, Комисията прие за установено 
следното: 
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1. „ГРАДИВ“ ООД - не отговаря на утвърдени за целите на настоящето възлагане 
(по обособена позиция №1) минимални изисквания за технически и професионални 
способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа 
на което ѝ крайно заключение са детайлно разписани и обективирани в съответното за 
Дружеството поле на настоящия Протокол. 

 

2. ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“ - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 
към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и 
професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№1. 

 

3. „ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№1. 

 

4. КОНСОРЦИУМ „АКВА 2“ - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 
към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и 
професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№2. 

 
5. „БУЛСТРОЙ – МОНТАЖИ“ ЕООД – не отговаря на утвърдени за целите на 

настоящето възлагане (по обособена позиция №1) минимални изисквания за технически и 
професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което ѝ крайно заключение са детайлно разписани и 
обективирани в съответното за Дружеството поле на настоящия Протокол. 

 

6. ДЗЗД „КТ СТРОЙ“ – отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №1. 

 
7. „Б&Б СТРОИТЕЛИ“ ДЗЗД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 

към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 
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професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и 
професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№1. 

 

8. „ПСТ ГРУП“ ЕАД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №2. 

 

9. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ПАРС 2020“ - не отговаря на утвърдени за целите на 
настоящето възлагане (по обособена позиция №1) изисквания за начин на представяне на 
офертата, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на 
което ѝ крайно заключение са детайлно разписани и обективирани в съответното за 
Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 от 09.06.2020 г. 

 
10. „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя 

изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№2. 

 

11. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№1. 

 

12. ДЗЗД „ТРИАДИЦА КОМФОРТ 2020“ - отговаря на одобрените от 
Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и 
техническите и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в 
настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап 
разглеждане по същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение 
на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по 
обособена позиция №1. 

 

13. „СТАНДАРТ ГРУП“ ДЗЗД - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
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възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№1. 

 

14. „НСК СОФИЯ“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 
към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и 
професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№1. 

 

15. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 
и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№2. 

 

16. „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО ТРИАДИЦА“ ДЗЗД – отговаря на одобрените от 
Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и 
техническите и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в 
настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап 
разглеждане по същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение 
на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по 
обособена позиция №1. 

 

17. „ТРИАДИЦА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ“ ДЗЗД - отговаря на 
одобрените от Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за 
целите на настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и 
финансово състояние, както и техническите и професионални способности като критерии за 
подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този от 
Участниците до етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо 
предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена 
поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №2. 

 

18. ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ТРИАДИЦА“ - не отговаря 
на утвърдени за целите на настоящето възлагане (по обособена позиция №1) минимални 
изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални 
способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа 
на което ѝ крайно заключение са детайлно разписани и обективирани както в съответното 
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за Икономическия оператор поле на съставения от помощния орган Протокол №1 от 
09.06.2020 г., така и в съответното за Обединението поле на настоящия Протокол. 

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

III. Въз основа на така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и 
конкретните установявания, изводи и заключения, инкорпорирани в относимите към всеки 
отделен Участник текстове в съствения предходен Протокол №1 от 09.06.2020 г., 
Комисията: 

 
1.  Предлага да се отстранят от участие в процедурата, следните Участници:  
 
1.1. По обособена позиция №1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция, 

рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура и сградния 
фонд на Район Триадица - СО“: 

- „ГРАДИВ“ ООД - на основание чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП 
и чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

- „БУЛСТРОЙ – МОНТАЖИ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 
63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 от ЗОП; чл. 57, ал. 1, предл. първо, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 
5, б. „б“ от ЗОП и чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

- ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ПАРС 2020“ - на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във 
връзка с чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП (в приложимата редакция, съгласно §131, ал. 3 от 
ПЗР на ЗИДЗОП) и Раздел IV, т. 1 от утвърдените от Възложителя за целите на 
възлагането Указания за участие в процедурата; 

- ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ТРИАДИЦА“ - на основание чл. 
57, ал. 1, предл. първо, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 
61, ал. 1, т. 1, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 от ЗОП и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 

2.  Допуска до разглеждане Техническите предложения на следните Участници, 
депозирали оферти за участие в процедурата, а именно:  

 
2.1. По обособена позиция №1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция, 

рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура и сградния 
фонд на Район Триадица - СО“: 

- ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“; 

- „ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД; 

- ДЗЗД „КТ СТРОЙ“ 

- „Б&Б СТРОИТЕЛИ“ ДЗЗД; 

- „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД; 

- ДЗЗД „ТРИАДИЦА КОМФОРТ 2020“; 

- „СТАНДАРТ ГРУП“ ДЗЗД; 

- „НСК СОФИЯ“ ЕООД; 

- „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО ТРИАДИЦА“ ДЗЗД. 
 

2.2. По обособена позиция №2: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и 
рехабилитация на обекти на техническата и пътна инфраструктура на територията на 
Район Триадица - СО“: 

- КОНСОРЦИУМ „АКВА 2“; 

- „ПСТ ГРУП“ ЕАД; 

- „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД; 

- „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД; 



71 
 

- „ТРИАДИЦА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ“ ДЗЗД. 

 

 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията, без възражения и 
особени мнения. 

 

 
КОМИСИЯ: 
 
Председател: инж. Елена Димитрова - ....................................................... 

        (п)* 
      

Членове:       
 
1. арх. Вангел Михалев - ...................................................... 

       (п)* 
 
2. Тодор Павлов – ......................................................... 

       (п)* 
 
3. инж. Михаил Павлов – ........................................................... 

       (п)* 
 
4. Мария Недялкова – ......................................................... 

       (п)* 
 
5. инж. Любомир Илиев - ............................................................ 

       (п)* 
  
6. Стефания Петрова – ................................................................ 

       (п)*  
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