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УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ………..(п)…….. 

Кмет на Община Айтос 

Дата:11.07.2017 г. 

 

ДОКЛАД  

(съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП) 

 

от дейността на комисията назначена със Заповед № РД-08-101/13.02.2017 год. на 
Кмета на община Айтос за отваряне и разглеждане на получените оферти за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на 

техническа помощ за управлението на проект: „Пречиствателна станция за 

отпадъчни води на град Айтос“, с уникален номер в Регистъра на обществените 
поръчки 00195-2016-0021, открита с Решение № ОП-19-54 от 09.12.2016 г. на Кмета 

на Община Айтос на Кмета на Община Айтос, публикувано в РОП на АОП процедура 

с реф. № 00195-2016-0021, в състав: 

Председател: Мариана Димова – заместник-кмет  
и Членове:  

1. инж. Димитър Георгиев Зайков – инженер ПГС; 

2. инж. Йорданка Симеонова Попова – инженер ПГС; 

3. Весела Бориславова Бубова – еколог; 
4. Йоан Йоанов Костадинов – правоспособен юрист; 

 

На 13.02.2017 г. в 11.00 часа в Заседателна зала - І етаж Община Айтос, 
Комисията проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне 

на получените документи по процедурата. 
На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците, 

както следва: 
Мирела Даскалова – ДЗЗД ИБО –Пловдив; 

Иво Георгиев – Консорциум ДЗЗД „Аквавилия“ 

 

Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията и 

протокола с данните на подалите оферти участници по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

В срок са постъпили 14 броя оферти, както следва: 
 

№ УЧАСТНИК ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

ДАТА ЧАС 

1. БИМ Консултинг ООД 92-ф-73 30.01.2017 9:24 

2. Европрограм - КВП Консулт ДЗЗД 92-ф-74 30.01.2017 9:27 

3. Обединение „Техническа помощ 

Айтос 2017“ 

92-ф-75 30.01.2017 9:29 

4. Инвестиционно проектиране 
ЕООД 

92-ф-76 30.01.2017 9:31 

5. Юнитем Айтос ДЗЗД 92-ф-77 30.01.2017 9:35 

6. ДЗЗД ИБО –Пловдив - оттеглена 92-ф-78 30.01.2017 9:37 
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7. Булконс груп ЕООД 92-ф-79 30.01.2017 9:49 

8. Мист Проект ООД 92-ф-80 30.01.2017 9:51 

9. Агронт ЕООД 92-ф-81 30.01.2017 10:50 

10. ДЗЗД Транс - ЕР 92-ф-118 10.02.2017 9:36 

11. ДЗЗД ИБО –Пловдив 92-ф-119 10.02.2017 9:57 

12. Тест Консултинг ООД 92-ф-122 10.02.2017 11:54 

13. Лемна Екоинвест - България АД 92-ф-124 10.02.2017 13:34 

14. АД Василева и Георгиева 26-00-2 10.02.2017 14:06 

15. Консорциум ДЗЗД Аквилия 92-ф-125 10.02.2017 15:29 

 

 

След  обявяване на протокола Председателят и членовете на комисията 
подписаха декларация за липса на конфликт на интереси с участниците по чл. 103, ал. 2 

ЗОП. 

 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва: 
 

1. Участникът „БИМ Консултинг“ ООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на ДЗЗД ИБО –

Пловдив подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

2. Участникът „Европрограм - КВП Консулт“ ДЗЗД е представил офертата си 

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

3. Участникът Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“ е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 

2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

4. Участникът „Инвестиционно проектиране“ ЕООД е представил офертата 
си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, 

т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

5. Участникът Юнитем Айтос ДЗЗД е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 
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опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

6. Участникът „Булконс груп“ ЕООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

7. Участникът „Мист Проект“ ООД е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

8. Участникът „Агронт“  ЕООД е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

9. Участникът ДЗЗД „Транс – ЕР“ е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

10. Участникът ДЗЗД ИБО –Пловдив е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

11. Участникът „Тест Консултинг“ ООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

12. Участникът „Лемна Екоинвест“ - България АД е представил офертата 
си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, 

т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

13. Участникът Адвокадско Дружество Василева и Георгиев е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 

2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

14. Участникът Консорциум ДЗЗД „Аквилия“ е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

След извършването на тези действия Председателят на комисията закри 

публичното заседанието.  

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание,  като разгледа 
документите  по чл. 39, ал. 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и констатира следното: 

 

I. Участник „БИМ Консултинг“ ООД е представил следните документи: 

 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника;  
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Любомир 

Василев Тушанов – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Ръководител екип“ 

3. Декларация от Любомир Василев Тушанов за поети задължения по смисъла на 
чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Ани 

Бачева Кунчева – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

5. Декларация от инж. Ани Бачева Кунчева за поети задължения по смисъла  чл.65, 

ал.3 и 4 от ЗОП; 

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Елисавета Паланкова Дойчинова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

7. Декларация от инж. Елисавета Паланкова Дойчинова за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Венелин 

Кирилов Върбанов – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

9. Декларация от инж. Венелин Кирилов Върбанов за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Петър 

Дойчинов – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за 
позиция „Експерт ВиК“ 
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11. Декларация от инж. Петър Дойчинов за поети задължения по смисъла  чл.65, 

ал.3 и 4 от ЗОП; 

12. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Иво 

Свиленов Свиларов – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт пречиствателен процес“ 

13. Декларация от инж. Иво Свиленов Свиларов за поети задължения по смисъла  
чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

14. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Александра 

Венциславова Павлова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт юрист“ 

15. Декларация от Александра Венциславова Павлова за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

16. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 

д) декларация за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР; 

е) декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; 

ж)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника: 

1.1. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

1.2.  Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
1.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел В, т.8 

„средна численост на състава“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил 

такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
1.4. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
 

2. В ЕЕДОП на Любомир Василев Тушанов – „Ръководител екип“ 

2.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел Б не е попълнен; 

2.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В 

и Г, което е неприложимо; 

2.3. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел α: „Общо указание за 
всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е посочил в 

обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се 
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ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг 
раздел на част ІV; 

2.4. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т. 1б). Лицето е следвало да попълни т.6а) от същия 

Раздел, т.к. участникът „БИМ Консултинг“ ООД се е позовал на капацитета на лицето 

по отношение на критериите, свързани с професионалната му компетентност. (§ 2.т.41. 

от ДР на ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени 

чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса 

на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, 

служебни или граждански правоотношения.) 

2.5. От предоставената информация относно "професионална компетентност" 

на лицето, Комисията не може да установи, че същият притежава технически познания 

в областта на съответния инфраструктурен сектор: водоснабдяване, канализация и 

пречиствателни станции, както и познания относно нормативните актове, действащи в 

съответния инфраструктурен сектор: водоснабдяване, канализация и пречиствателни 

станции за питейни и отпадъчни води и опазване на околната среда и водите, съгласно 

предварително обявените изисквания на възложителя в Раздел III.1.3. от обявлението и 

т.2.9. от документацията. 
2.6. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
 

3. В ЕЕДОП на инж. Ани Бачева Кунчева – „Експерт ВиК“: 

3.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел Б не е попълнен; 

3.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В 

и Г, което е неприложимо и не се изисква; 
3.3. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел α: „Общо указание за 

всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е посочил в 

обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се 

ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг 
раздел на част ІV; 

3.4. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т. 1б), което е неприложимо. 

3.5. Част VI: „Заключителни положения“ не е коректно попълнена. 
4. В ЕЕДОП на инж. Елисавета Паланкова Дойчинова – „Експерт ВиК“: 

4.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел Б не е попълнен; 

4.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В 

и Г, което е неприложимо и не се изисква; 
4.3. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел α: „Общо указание за 

всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е посочил в 

обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се 

ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг 
раздел на част ІV; 

4.4. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т. 1б), което е неприложимо. 

4.5. Част VI: „Заключителни положения“ не е коректно попълнена. 
 

5. В ЕЕДОП на инж. Венелин Кирилов Върбанов – „Експерт ВиК“: 

5.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел Б не е попълнен; 

5.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В 

и Г, което е неприложимо и не се изисква; 
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5.3. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел α: „Общо указание за 
всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е посочил в 

обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се 

ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг 
раздел на част ІV; 

5.4. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т. 1б), което е неприложимо. 

5.5. Част VI: „Заключителни положения“ не е коректно попълнена. 
 

6. В ЕЕДОП на инж. Петър Дойчинов – „Експерт ВиК“: 

6.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел Б не е попълнен; 

6.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В 

и Г, което е неприложимо и не се изисква; 
6.3. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел α: „Общо указание за 

всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е посочил в 

обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се 

ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг 
раздел на част ІV; 

6.4. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т. 1б), което е неприложимо. 

6.5. Част VI: „Заключителни положения“ не е коректно попълнена. 
 

7. В ЕЕДОП на инж. Иво Свиларов – „Експерт пречиствателен 

процес“: 

7.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел Б не е попълнен; 

7.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В 

и Г, което е неприложимо и не се изисква; 
7.3. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел α: „Общо указание за 

всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е посочил в 

обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се 

ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг 
раздел на част ІV; 

7.4. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т. 1б), което е неприложимо. 

7.5. От предоставената информация относно "професионална компетентност" на 
лицето, Комисията не може да установи, че същият има най-малко 5 годишен 

професионален опит в проектирането/изграждането на пречиствателни 

съоръжения, съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в Раздел 

III.1.3. от обявлението и т.2.9. от документацията. 
7.6. Част VI: „Заключителни положения“ не е коректно попълнена. 
 

7. В ЕЕДОП на Александра Венциславова Павлова – „Експерт юрист“: 

7.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А, „обособени 

позиции“ е попълнена информация нямаща отношение към настоящата обществена 

поръчка; 
7.2. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел α: „Общо указание за 

всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е посочил в 

обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се 

ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг 
раздел на част ІV; 
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7.3. Част VI: „Заключителни положения“ не е коректно попълнена. 
8. Участникът не е представил опис на документите, които се съдържат в 

офертата. 
 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

II. Участникът „Европрограм - КВП Консулт“ ДЗЗД е представил следните 
документи: 

 

1. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника; 
2. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

„ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ“ ЕООД; 

3. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „КВП – 

КОНСУЛТ“ ЕООД 

4. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Петър 

Михайлов Михайлов - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Ръководител екип“; 

5. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Филип 

Николаев Коралов - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

6. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Петър 

Русланов Дървов - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

7. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Иван 

Антонов Раденков - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

8. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Зорница Валериева Иванова - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

9. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Галина 
Иванова Григорова - Кърджева - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт пречиствателен процес“ 

10. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Ива 

Руменова Марковска - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт Финанси“ 

11. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

Зорница Димитрова Бошнакова - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт Юрист“ 

12. Доказателства за изпълнение услуги; 

13. Споразумение за обединение; 
14. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
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б)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП от законните представители на дружествата 
в обединението; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор от 
законните представители на дружествата в обединението и от представляващия 

обединението;; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с 
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от законните 
представители на дружествата в обединението и от представляващия обединението; 

д) декларации за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР от законните представители на дружествата в обединението и от 
представляващия обединението; 

е) декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; 

ж)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП от законните представители на 
дружествата в обединението и от представляващия обединението; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника: 

 

1.1.  В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, участникът е 
маркирал отговор „ДА“. Видно от представените документи, участникът „Европрограм 

- КВП Консулт“ ДЗЗД, се явява като самостоятелен икономически оператор в 

настоящата обществена поръчка; 
1.2. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел α: „Общо указание за 

всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е посочил в 

обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се 

ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг 
раздел на част ІV; 

 

2. В ЕЕДОП за „ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ“ ЕООД 

2.1. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

2.2.  Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
 

3. В ЕЕДОП за „КВП – КОНСУЛТ“ ЕООД 

3.1. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 
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3.2.  Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
 

4. В ЕЕДОП на инж. Петър Михайлов Михайлов - „Ръководител екип“ 

4.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

4.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В 

и Г, което е неприложимо; 

4.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

4.4. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
 

5. В ЕЕДОП на инж. Филип Николаев Коралов - позиция „Експерт ВиК“ 

5.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

5.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В 

и Г, което е неприложимо; 

5.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

5.4. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
 

6. В ЕЕДОП на инж. Петър Русланов Дървов - позиция „Експерт ВиК“ 

6.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

6.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В 

и Г, което е неприложимо; 

6.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

6.4. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
 

7. В ЕЕДОП на инж. Иван Антонов Раденков - позиция „Експерт ВиК“ 
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7.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

7.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

7.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

 

8. В ЕЕДОП на инж. Зорница Валериева Иванова - позиция „Експерт ВиК“ 

8.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

8.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В 

и Г, което е неприложимо; 

8.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

8.4. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
 

9. В ЕЕДОП на инж. Галина Иванова Григорова - Кърджева - позиция „Експерт 

пречиствателен процес“ 

9.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

9.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В 

и Г, което е неприложимо; 

9.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

9.4. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
 

10. В ЕЕДОП на Ива Руменова Марковска - позиция „Експерт Финанси“ 

10.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

10.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели 

В и Г, което е неприложимо; 

10.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
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посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

10.4. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
 

11. В ЕЕДОП на Зорница Димитрова Бошнакова - позиция „Експерт Юрист“ 

11.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

11.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

11.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

11.4. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
12. Участникът не е предоставил доказателства, че ще разполага с ресурсите на 

третите лица, като и документи за поетите от тях задължения.  

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

III. Участникът Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“ е представил 

следните документи: 

 

1.  Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

в) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с 
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от законните 
представители на дружествата в обединението и от представляващия обединението; 

г)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП от законните представители на дружествата 
в обединението; 

д) декларации за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР от законните представители на дружествата в обединението и от 
представляващия обединението; 

е)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП от законните представители на 
дружествата в обединението и от представляващия обединението; 
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2. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Кооперация 

„София Консултинг Груп“; 

3. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „ЗЕНИТ-

ХИДРО“ ООД; 

4. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Сияна 
Начева Русинова - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт пречиствателен процес“; 

5. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Владимир 

Георгиев Стратиев - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт Юрист“ 

6. Договор за създаване на обединение; 
7.  Декларации за ангажираност на инж. Сияна Начева Русинова и Владимир 

Георгиев Стратиев; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. Не е представен  ЕЕДОП на участника - Обединение „Техническа помощ 

Айтос 2017“; 

2. В ЕЕДОП на Кооперация „София Консултинг Груп“: 

2.1. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът в обединението е попълнил 

Раздел α: „Общо указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. 

Възложителят не е посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че 
икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, 

без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV; 

2.2. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът в обединението е попълнил 

Раздел А: „Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива 
изисквания в критериите за подбор в обявлението и в документацията; 

2.3. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът в обединението е декларирал изпълнението на услуга с 
предмет: Техническа помощ на Звеното за Изпълнение на Проекта (ЗИП) във Враца, 
България - Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца. На основание чл. 54, ал.13 

от ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и 

констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена от „СДРУЖЕНИЕ ПРОДЖЕКТ-

КОНСУЛТИНГ-ВРАЦА” ООД, ЕИК 201620248, във връзка с договор У-129 от 
04.07.2011 г. От обществено достъпната информация не става ясно участието на 
Кооперация „София Консултинг Груп“ в изпълнението на услугата. Във връзка с това и 

на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
2.4. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът в обединението е декларирал изпълнението на услуга с 
предмет: Избор на изпълнител за техническа помощ /експертни консултантски услуги/ 

на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен. На основание чл. 54, 

ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и 

констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена от Обединение Техническа помощ 

Сливен 2013, ЕИК 176484925, във връзка с договор DIR51011116-C048-U-7 от 



 

14 

 

15.05.2013 г. От обществено достъпната информация не става ясно участието на 
Кооперация „София Консултинг Груп“ в изпълнението на услугата. Във връзка с това и 

на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
2.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът в обединението е декларирал изпълнението на услуга с 
предмет: Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управлението на проект 
„Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на 
ВИК мрежата на гр. Раднево. На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, Комисията 

извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и констатира, че горе цитираната 
услуга е изпълнена от Обединение Раднево-ТП с ЕИК 176593248, във връзка с договор 

0256 от 14.10.2013 г. От обществено достъпната информация не става ясно участието 

на Кооперация „София Консултинг Груп“ в изпълнението на услугата. Във връзка с 

това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
2.6. От представените данни в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“ т.6а) за „Ръководител на екип“, 

Комисията не може да установи, че същият притежава технически познания в областта 
на съответния инфраструктурен сектор: водоснабдяване, канализация и 

пречиствателни станции, както и познания относно нормативните актове, действащи в 

съответния инфраструктурен сектор: водоснабдяване, канализация и пречиствателни 

станции за питейни и отпадъчни води и опазване на околната среда и водите, съгласно 

предварително обявените изисквания на възложителя в Раздел III.1.3. от обявлението и 

т.2.9. от документацията. 
2.7. Участникът в обединението е попълнил информация в Част IV: „Критерии 

за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“ т.7 , т.8, т.9 и т.12, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставял такива изисквания спрямо 

критериите за подбор. 

2.8. Участникът в обединението е попълнил информация в Част IV: „Критерии 

за подбор“, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“, което е неприложимо. Възложителят не е поставял такива 
изисквания спрямо критериите за подбор. 

 

3. В ЕЕДОП на „ЗЕНИТ-ХИДРО“ООД: 

3.1. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът в обединението е попълнил 

Раздел α: „Общо указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. 

Възложителят не е посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че 
икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, 

без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV; 

3.2. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът в обединението е попълнил 

Раздел А: „Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива 
изисквания в критериите за подбор в обявлението и в документацията; 

3.3. Участникът в обединението е попълнил информация в Част IV: „Критерии 

за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“ т.7 , т.8, т.9 и т.12, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставял такива изисквания спрямо 

критериите за подбор. 

3.4. Участникът в обединението е попълнил информация в Част IV: „Критерии 

за подбор“, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
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екологично управление“, което е неприложимо. Възложителят не е поставял такива 
изисквания спрямо критериите за подбор. 

 

4.  В ЕЕДОП на инж. Сияна Начева Русинова - лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт 

пречиствателен процес“ 

4.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „идентификация“, лицето е посочило 

данните на икономическия оператор, а не своите; 
4.2. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

4.3. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В: 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти“, лицето е 
маркирал отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

 

5. В ЕЕДОП на Владимир Георгиев Стратиев - лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт Юрист“ 

5.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация 

за икономическия оператор“, „идентификация“, лицето е посочило данните на 

икономическия оператор, а не своите; 
5.2. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация 

за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, 

което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

5.3. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В: „Информация 

относно използването на капацитета на други субекти“, лицето е маркирал отговор 

„ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

5.4. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел Г: „Информация 

за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“, 

лицето е маркирал отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

IV. Участникът „Инвестиционно проектиране“ ЕООД е представил 

следните документи: 

 

1.  Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника;  
3.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Атанаска Недева Найденова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 
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4. Декларация от инж. Атанаска Недева Найденова за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Кателина Дончева Дойнова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

6.  Декларация от инж. Кателина Дончева Дойнова за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Донка Маринова Цонева – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 

на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

8. Декларация от инж. Донка Маринова Цонева за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Живко Иванов Ценов – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт пречиствателен процес“ 

10.  Декларация от инж. Живко Иванов Ценов за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

11. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 

д) декларация за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР; 

2)  декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“ т.1б) участникът е декларирал 

изпълнението на услуга с предмет: Изпълнение на техническа помощ за управление на 

проекти по ОП "Околна среда 2007-2013" с две обособени позиции: 1. Управление на 

интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора за град Панагюрище. На основание 
чл. 54, ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на 
АОП и констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена от ОБЕДИНЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ – ВОРОНДА ПАНАГЮРИЩЕ, ЕИК176461872, 

във връзка с договор 55 от 04.03.2013 г.. От обществено достъпната информация не 
става ясно участието на „Инвестиционно проектиране“ ЕООД в изпълнението на 
услугата. Във връзка с това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
 

2. В ЕЕДОП на инж. Атанаска Недева Найденова – лице, чиито ресурси ще 
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 
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2.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация 

за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, 

което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

2.2. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, лицето е попълнило  т.6б), следва да е попълнена т.6а), т.к.  

образователната и професионална квалификация се притежават от самия него. 

 

3. В ЕЕДОП на инж. Кателина Дончева Дойнова – лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

3.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация 

за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, 

което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

3.2. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, лицето е попълнило  т.6б), следва да е попълнена т.6а), т.к.  

образователната и професионална квалификация се притежават от самия него. 

4. В ЕЕДОП на инж. Донка Маринова Цонева – лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

4.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация 

за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, 

което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

4.2. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, лицето е попълнило  т.6б), следва да е попълнена т.6а), т.к.  

образователната и професионална квалификация се притежават от самия него. 

 

5. В ЕЕДОП на инж. Живко Иванов Ценов – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

5.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация 

за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, 

което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

5.2. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, лицето е попълнило  т.6б), следва да е попълнена т.6а), т.к.  

образователната и професионална квалификация се притежават от самия него. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

 

V. Участникът Юнитем Айтос ДЗЗД е представил следните документи: 

 

1. Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Договор за създаване на сдружение/обединение; 
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника; 
4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Темида 

Проджект“ ЕООД; 
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5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Юни 

Проджект“ ЕООД 

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Олег 
Василев Попов – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Пламен 

Георгиев Стойчев – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

8.   Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. Стела 

Любенова Иванова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт пречиствателен процес“ 

9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Валя 

Николова Димитрова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт Финанси“ 

10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Кристина 
Валентинова Гергинова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт Юрист“ 

11. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП от законните представители на 

дружествата в обединението; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с 
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 

д) декларации за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР от законните представители на дружествата в обединението и от 
представляващия обединението; 

е)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП от законните представители на 
дружествата в обединението и от представляващия обединението; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В представения Договор за създаване на сдружение, т.5.7. за партньора „Юни 

Проджект“ ЕООД е записано, че „ще изготви проектното предложение и ще осигури 

консултация и координация по всички въпроси свързани с проектното предложение, 

ще извършва подготовката и изготвянето на бюджета по проекта, ще подпомага…“. 

Така описаните задължения на партньора не съответстват на предмета на поръчката, а 

именно: предоставяне на техническа помощ за управлението на проект.  
 

2. В ЕЕДОП на участника Юнитем Айтос ДЗЗД: 

2.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, участникът е 
маркирал отговор „ДА“. Видно от представените документи, участникът Юнитем 

Айтос ДЗЗД, се явява като самостоятелен икономически оператор в настоящата 

обществена поръчка; 
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2.2. Участникът е попълнил Част II: “Информация за икономическия 

оператор“, Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 
икономическият оператор няма да използва, което е неприложимо. Възложителят не е 
изисквал тази информация; 

2.3. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В: Информация 

относно използването на капацитета на други субекти, участникът е маркирал „НЕ“. В 

същият момент в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т.2, че може да използва технически лица от „Темида 
Проджект“ ЕООД, като е представил отделни ЕЕДОП само за част от лицата. Същите 
лица са посочени и в т.6б) от същия раздел. 

2.4. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

2.5.  Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
2.6.  Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуга с предмет: Избор 

на изпълнител за предоставяне на техническа помощ на ЗИП за организацията и 

управлението на изпълнението на Проект "Събиране, пречистване и отвеждане на 

пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда" в 

рамките на проект DIR-51011116-68-152 - ОП Околна среда 2007-2013". На основание 

чл. 54, ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на 
АОП и констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена от Сдружение Воден цикъл 

Несебър 2013 ООД, ЕИК 202702082, във връзка с договор 332 от 20.08.2013 г. От 
обществено достъпната информация не става ясно участието на участника Юнитем 

Айтос ДЗЗД, в т.ч. и на партньора в ДЗЗД – то – „Юни Проджект“ ЕООД в 

изпълнението на услугата. Във връзка с това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва 

да се представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 
посочена в ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 
2.7. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.6б) участникът е посочил само двама Експерти ВиК. Минималните 
изисквания на възложителя са за четири експерта ВиК. 

2.8. От представените данни в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“ т.6б) за „Ръководител на екип“, 

Комисията не може да установи, че същият притежава технически познания в областта 
на съответния инфраструктурен сектор: водоснабдяване, канализация и 

пречиствателни станции, както и познания относно нормативните актове, действащи в 

съответния инфраструктурен сектор: водоснабдяване, канализация и пречиствателни 

станции за питейни и отпадъчни води и опазване на околната среда и водите, съгласно 

предварително обявените изисквания на възложителя в Раздел III.1.3. от обявлението и 

т.2.9. от документацията. 
 

3. В ЕЕДОП на „Темида Проджект“ ЕООД 

3.1. Попълнен е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел Г: 

Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва, което е неприложимо. Възложителят не е изисквал тази информация; 



 

20 

 

3.2. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

3.3.  Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
3.4.  Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.2, участникът е посочил, че може да използва технически лица. В 

случай, че участник се позовава на капацитета на трети лица по отношение на 
критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност, 
същите трябва да бъдат посочени и в т.6) от същия раздел. Лицата посочени в т.2, са 
посочени и в т.6б) „негов ръководен състав“, което е пълно противоречие. 

 

4. В ЕЕДОП на „Юни Проджект“ ЕООД 

4.1. Попълнен е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел Г: 

Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва, което е неприложимо. Възложителят не е изисквал тази информация; 

4.2. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

4.3.  Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
4.4. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуга с предмет: Избор 

на изпълнител за предоставяне на техническа помощ на ЗИП за организацията и 

управлението на изпълнението на Проект "Събиране, пречистване и отвеждане на 

пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда" в 

рамките на проект DIR-51011116-68-152 - ОП Околна среда 2007-2013". На основание 

чл. 54, ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на 
АОП и констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена от Сдружение Воден цикъл 

Несебър 2013 ООД, ЕИК 202702082, във връзка с договор 332 от 20.08.2013г. От 
обществено достъпната информация не става ясно участието на „Юни Проджект“ 

ЕООД в изпълнението на услугата. Във връзка с това и на основание чл.67, ал.5 от 

ЗОП, трябва да се представят всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 
5. В ЕЕДОП на инж. Олег Василев Попов – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

5.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

5.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

5.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
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посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

5.4. Експерта е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.1б) което е неприложимо, т.к. той се явява „трето 

лице“.  Следва да са посочи единствено информацията, изисквана съгласно Част II, 

Раздели А и Б и от Част III. 
5.5. Експерта е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.6б), което е неприложимо. Образователната и 

професионална квалификация се притежава от самият него. 

 

6. В ЕЕДОП на инж. Пламен Георгиев Стойчев – лице, чиито ресурси ще 
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

6.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

6.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

6.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

6.4. Експерта е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.1б) което е неприложимо, т.к. той се явява „трето 

лице“.  Следва да са посочи единствено информацията, изисквана съгласно Част II, 

Раздели А и Б и от Част III. 
6.5. Експерта е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.6б), което е неприложимо. Образователната и 

професионална квалификация се притежава от самият него. 

 

7. В ЕЕДОП на инж. Стела Любенова Иванова – лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт 

пречиствателен процес“ 

7.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

7.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

7.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

7.4. Експерта е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.1б) което е неприложимо, т.к. той се явява „трето 

лице“.  Следва да са посочи единствено информацията, изисквана съгласно Част II, 

Раздели А и Б и от Част III. 
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7.5. Експерта е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.6б), което е неприложимо. Образователната и 

професионална квалификация се притежава от самият него. 

 

8. В ЕЕДОП на Валя Николова Димитрова – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт Финанси“ 

8.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

8.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

8.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

8.4. Експерта е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.1б) което е неприложимо, т.к. той се явява „трето 

лице“.  Следва да са посочи единствено информацията, изисквана съгласно Част II, 

Раздели А и Б и от Част III. 
8.5. Експерта е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.6б), което е неприложимо. Образователната и 

професионална квалификация се притежава от самият него. 

 

9. В ЕЕДОП на Кристина Валентинова Гергинова – лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт Юрист“ 

9.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, лицето е маркирал 

отговор „ДА“, което е неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

9.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

9.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

9.4. Експерта е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.1б) което е неприложимо, т.к. той се явява „трето 

лице“.  Следва да са посочи единствено информацията, изисквана съгласно Част II, 

Раздели А и Б и от Част III. 
9.5. Експерта е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.6б), което е неприложимо. Образователната и 

професионална квалификация се притежава от самият него. 

10.   Участникът не е предоставил доказателства, че ще разполага с ресурсите на 
третите лица, като и документи за поетите от тях задължения. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 
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ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

VI. Участникът БУЛКОНС ГРУП ЕООД е представил следните документи: 

 

1. Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника; 
3.  Удостоверения за добро изпълнение – 3 бр. 

4.  Копия от дипломите на експертите; 
4. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 

д) декларации за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР; 

е)  декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП; 

ж)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника: 

1.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, участникът е попълнил 

Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор 

няма да използва, което е неприложимо; 

1.2. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

1.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: „Годност“, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за 
подбор в обявлението и в документацията; 

1.4. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел Б: 

„Икономическо и финансово състояние“, което е неприложимо. Възложителят не е 
поставил такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и в документацията; 

1.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ участникът е посочил изпълнение на три договора с предмет 
консултантски услуги, но с обем и стойности, които не са сходни на настоящата 
обществена поръчка; 

1.6. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел Г: „Стандарти 

за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, което е 
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неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор 

в обявлението и в документацията; 
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

VII. Участникът МИСТ ПРОЕКТ ООД е представил следните документи: 

 

1. Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника; 
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Васил Ангелов Янкулов – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

5. Декларация от инж. Васил Ангелов Янкулов за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Камелия Кьордова Янкулова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

7. Декларация от инж. Камелия Кьордова Янкулова за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Антоанета Димитрова Шаркова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

9. Декларация от инж. Антоанета Димитрова Шаркова за поети задължения 

по смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Снежанка Николова Стратиева – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

11. Декларация от инж. Снежанка Николова Стратиева за поети задължения 

по смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

12. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Светлана Стоянова Цукева – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 

на поръчката за позиция „Експерт пречиствателен процес“ 

13. Декларация от инж. Светлана Стоянова Цукева за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

14. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

Людмила Станкова Митова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт юрист“ 

15. Декларация от Людмила Станкова Митова за поети задължения по 

смисъла  чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

3. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 



 

25 

 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 

д) декларации за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР; 

е)  декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП; 

ж)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника: 

1.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, участникът е 
попълнил Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият 
оператор няма да използва, което е неприложимо; 

1.2. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

1.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
1.4. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел Б: 

„Икономическо и финансово състояние“, което е неприложимо. Възложителят не е 
поставил такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и в документацията; 

1.5.   Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуга с предмет: 
Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на 
инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - 

Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, 

гр. Пещера. На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка на 
заявените данни в РОП на АОП и констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена 
от ДЗЗД МИСТ ДИЗАЙН , Булстат 176039940, във връзка с договор DIR-51011116-

C005-U-11 от 18.04.2013 г. От обществено достъпната информация не става ясно 

участието на МИСТ ПРОЕКТ ООД в изпълнението на услугата. Във връзка с това и на 
основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или част от документите, 
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за 
законосъобразното провеждане на процедурата. 

1.6. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ участникът е посочил още два договора (с община Аксаково и община 
Банкя) с предмет консултантски услуги, но с обем и стойности, които не са сходни на 
настоящата обществена поръчка; 

1.7.  Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.6, участникът е посочил информация за експертите от екипа, които ще 
изпълнява обществената поръчка. От така представената информация, Комисията не 
може да установи: 
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1.7.1. за „Ръководител на екип“, че същият има най-малко 5 годишен 

професионален опит, че притежава технически познания в областта на съответния 

инфраструктурен сектор: водоснабдяване, канализация и пречиствателни станции, 

както и познания относно нормативните актове, действащи в съответния 

инфраструктурен сектор: водоснабдяване, канализация и пречиствателни станции за 
питейни и отпадъчни води и опазване на околната среда и водите, съгласно 

предварително обявените изисквания на възложителя в Раздел III.1.3. от обявлението и 

т.2.9. от документацията. 
1.7.2. за „Експерт В и К“ и за четиримата предложени експерти: че имат най-

малко 5 годишен професионален опит в проектиране и/или изграждане на ВиК 

инфраструктура и съоръжения или пречиствателни съоръжения, както и на каква 
позиция са участвали при изпълнението на посочените проекти; 

1.7.3. за „Експерт пречиствателен процес“, че има най-малко 5 годишен 

професионален опит в проектирането/изграждането на пречиствателни съоръжения, 

както и на каква позиция е участвал при изпълнението на посочения проект; 
1.7.4. за „Експерт Финанси“, че най-малко 5 годишен професионален опит, 

както и да е участвал в екип като финансист/счетоводител на успешно изпълнен 

проект, финансиран от различни европейски и/или международни и/или национални 

програми или други източници; 

1.7.5. за „Експерт Юрист“, че най-малко 5 годишен професионален опит. 
1.8. В ЕЕДОП на „МИСТ ПРОЕКТ“ ООД, част IV, В, т.6 инж.Светлана Цукева е 

с посочена длъжност “Експерт пречиствателен процес”. В ЕЕДОП на инж.Светлана 
Цукева част II, A, в полето касаещо ролята на икономическия оператор е посочена 

длъжност „ключов експерт ВиК“. Същото е посочено и в част IV, В, т.6. 

1.9. Участникът не е попълнил коректно Част VI: заключителни положения. 

 

2. В ЕЕДОП за инж. Васил Ангелов Янкулов – лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

2.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

2.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

2.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

2.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел А: „Годност“, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за 
подбор в обявлението и в документацията; 

2.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.6, лицето е посочило информация, от която Комисията не може да 
установи, че има най-малко 5 годишен професионален опит в проектиране и/или 

изграждане на ВиК инфраструктура и съоръжения или пречиствателни съоръжения, 

както и на каква позиция е участвал при изпълнението на посочените проекти; 

2.6. Лицето не е попълнил коректно Част VI: заключителни положения 
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3. В ЕЕДОП на инж. Камелия Кьордова Янкулова – лице, чиито ресурси ще 
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

3.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

3.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

3.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

3.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел А: „Годност“, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за 
подбор в обявлението и в документацията; 

3.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.6, лицето е посочило информация, от която Комисията не може да 
установи, че има най-малко 5 годишен професионален опит в проектиране и/или 

изграждане на ВиК инфраструктура и съоръжения или пречиствателни съоръжения, 

както и на каква позиция е участвал при изпълнението на посочените проекти; 

3.6. Лицето не е попълнил коректно Част VI: заключителни положения 

 

4. В ЕЕДОП на инж. Антоанета Димитрова Шаркова – лице, чиито ресурси 

ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

4.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

4.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

4.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

4.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел А: „Годност“, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за 
подбор в обявлението и в документацията; 

4.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.6, лицето е посочило информация, от която Комисията не може да 
установи, че има най-малко 5 годишен професионален опит в проектиране и/или 

изграждане на ВиК инфраструктура и съоръжения или пречиствателни съоръжения, 

както и на каква позиция е участвал при изпълнението на посочените проекти; 

4.6. Лицето не е попълнил коректно Част VI: заключителни положения 

 

5. В ЕЕДОП на инж. Снежанка Николова Стратиева – лице, чиито ресурси 

ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

5.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
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информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

5.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

5.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

4.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел А: „Годност“, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за 
подбор в обявлението и в документацията; 

5.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.6, лицето е посочило информация, от която Комисията не може да 
установи, че има най-малко 5 годишен професионален опит в проектиране и/или 

изграждане на ВиК инфраструктура и съоръжения или пречиствателни съоръжения, 

както и на каква позиция е участвал при изпълнението на посочените проекти; 

5.6. Лицето не е попълнил коректно Част VI: заключителни положения 

 

6. В ЕЕДОП на инж. Светлана Стоянова Цукева – лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт 

пречиствателен процес“ 

6.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

6.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

6.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

6.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел А: „Годност“, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за 
подбор в обявлението и в документацията; 

6.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.6, лицето е посочило информация, от която Комисията не може да 
установи, че има най-малко 5 годишен професионален опит в 

проектирането/изграждането на пречиствателни съоръжения, както и на каква позиция 

е участвал при изпълнението на посочения проект  
6.6. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация 

за икономическия оператор“, в полето касаещо ролята на икономическия оператор е 
посочена длъжност „ключов експерт ВиК“. Същото е посочено и в Част IV, Раздел В, 

т.6. В ЕЕДОП на „МИСТ ПРОЕКТ“ ООД, част IV, В, т.6 за инж.Светлана Цукева е 
посочена длъжност “Експерт пречиствателен процес”. 

6.7. Лицето не е попълнил коректно Част VI: заключителни положения 

 

7. В ЕЕДОП на Людмила Станкова Митова – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт юрист“ 
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7.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

7.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

7.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

7.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел А: „Годност“, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за 
подбор в обявлението и в документацията; 

7.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.6, лицето е посочило информация, от която Комисията не може да 
установи, че има най-малко 5 годишен професионален опит. 

7.6. Лицето не е попълнил коректно Част VI: заключителни положения 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

VIII. Участникът АГРОНТ ЕООД е представил следните документи: 

 

1. Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника; 
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Митко Великов Чолаков – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 

на поръчката за позиция „Ръководител екип“ 

4.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Виолета Стоянова Стефанова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Никола Димитров Димитров – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Мария Благоева Атанасова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 

на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Цветилиян Димитров Йончев – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 
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8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Соня Никофорова Велева – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 

на поръчката за позиция „Експерт пречиствателен процес“ 

9.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Росана 
Дечкова Матева – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт Финансист“ 

10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

Габриела Георгиева Николова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт юрист“ 

11. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 

д) декларации за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР; 

е)  декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП; 

ж)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника: 

1.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, участникът е 
попълнил Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият 
оператор няма да използва, което е неприложимо; 

1.2. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

1.3. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел А: 

„Годност“, което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
1.4. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуга с предмет: „Избор 

на Консултант по техническа помощ към Звено за изпълнение на проект„Интегриран 

проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас“. На 

основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените данни в 

РОП на АОП и констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена от Консорциум 

„БЕТЕСТ МЕНИДЖМЪНТ”, ЕИК 176344695 между „Естреа-В“ ЕООД, гр. София, 

ЕИК 175338629 и „БТ-Инженеринг“ ЕООД, гр. София, ЕИК 131024484, във връзка с 
договор 93-ОП-30(8)от 16.10.2012 г. От обществено достъпната информация не става 

ясно участието на АГРОНТ ЕООД в изпълнението на услугата. Във връзка с това и на 
основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или част от документите, 
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чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за 
законосъобразното провеждане на процедурата. 

1.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуга с предмет: 
Техническа помощ за организация и управление на проект "Интегриран воден проект 
на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна 
канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна 
мрежа по улиците, предвидени за канализация". На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, 

Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и констатира, че горе 

цитираната услуга е изпълнена от ДЗЗД СЕРЕСТРЕ 2012, ЕИК 176634798, във връзка с 

договор DIR-51011116-C011 - U 9 от 16.01.2014 г. От обществено достъпната 
информация не става ясно участието на АГРОНТ ЕООД в изпълнението на услугата. 
Във връзка с това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
1.6. Участникът е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“, т.3, 7, 8 и 9, което е неприложимо. 

Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и 

в документацията; 
1.7. Част IV: „Критерии за подбор“, участникът е попълнил Раздел Г: 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за 
подбор в обявлението и в документацията; 

1.8. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
 

2. В ЕЕДОП на инж. Митко Великов Чолаков – лице, чиито ресурси ще 
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Ръководител екип“ 

2.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

2.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

2.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

2.4. Лицето е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т.1б, което е неприложимо. 

2.5. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
 

3. В ЕЕДОП на инж. Виолета Стоянова Стефанова – лице, чиито ресурси 

ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

3.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

3.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 



 

32 

 

3.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

3.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел А: Годност, което 

е неприложимо; 

3.5. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел Б: Икономическо 

и финансово състояние, т. 5, което е неприложимо; 

3.6. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т.1б, което е неприложимо. 

3.7. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
 

4. В ЕЕДОП на инж. Никола Димитров Димитров – лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

4.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

4.2. Попълнен е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел Г, 

което е неприложимо; 

4.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

4.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел Б: Икономическо 

и финансово състояние, т. 5, което е неприложимо; 

4.5. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т.1б, което е неприложимо. 

4.6. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
 

5. В ЕЕДОП на инж. Мария Благоева Атанасова – лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

5.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

5.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

5.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

5.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел А: Годност, което 

е неприложимо; 

5.5. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел Б: Икономическо 

и финансово състояние, т. 5, което е неприложимо; 
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5.6. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т.1б, което е неприложимо. 

5.7. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
 

6. В ЕЕДОП на инж. Цветилиян Димитров Йончев – лице, чиито ресурси 

ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

6.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

6.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

6.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

6.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел А: Годност, което 

е неприложимо; 

6.5. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел Б: Икономическо 

и финансово състояние, т. 5, което е неприложимо; 

6.6. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
 

7. В ЕЕДОП на инж. Соня Никофорова Велева – лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт 

пречиствателен процес“ 

7.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

7.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

7.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

7.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел А: Годност, което 

е неприложимо; 

7.5. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел Б: Икономическо 

и финансово състояние, т. 5, което е неприложимо; 

7.6. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т.1б, което е неприложимо. 

7.7. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
 

8. В ЕЕДОП на Росана Дечкова Матева – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт Финансист“ 

8.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
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информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

8.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

8.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

8.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т.1б, което е неприложимо. 

8.5. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
 

9. В ЕЕДОП на Габриела Георгиева Николова – лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт юрист“ 

9.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „ДА“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

9.2. Попълнени са Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздели В и Г, което е неприложимо; 

9.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

9.4. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнил Раздел В: „Технически и 

професионални способности“, т.1б, което е неприложимо. 

9.5. Част VI: „Заключителни положения“ не е попълнена. 
10. Участникът не е предоставил доказателства, че ще разполага с ресурсите на 

третите лица, като и документи за поетите от тях задължения. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

IX. Участникът ДЗЗД ТРАНС - ЕР е представил следните документи: 

 

1. Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника; 
3. Договор за гражданско дружество; 

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Ер 

Консултинг Лимитид“ ЕООД; 



 

35 

 

5.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

„Трансконсулт БГ“ ООД; 

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Стоян Николов Минчев – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Ръководител екип“ 

7.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Дарина Русева Христова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 

на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Гаврилия Петрова Хараланова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт пречиствателен процес“ 

9.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Дияна 
Стефанова Метанова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт Финансист“ 

10. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП от законните представители на 

дружествата в обединението; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 

д) декларации за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР от законните представители на дружествата в обединението; 

е)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП от законните представители на 
дружествата в обединението и от представляващия обединението; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника: 

1.1. Част IV: Критерии за подбор, участникът е попълнил Раздел α: Общо 

указание за всички критерии за подбор. Възложителят не е посочил в обявлението и в 

документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част 
ІV: 

1.2. В ЕЕДОП на участника,  Част IV: Критерии за подбор, участникът е 
попълнил Раздел А: Годност. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
 

2. В ЕЕДОП на „Ер Консултинг Лимитид“ ЕООД 

2.1. Част IV: Критерии за подбор, партньора е попълнил Раздел α: Общо 

указание за всички критерии за подбор. Възложителят не е посочил в обявлението и в 

документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част 
ІV: 
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2.2. Част IV: Критерии за подбор, партньора е попълнил Раздел А: Годност. 
Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и 

в документацията; 
3. Участникът не е предоставил доказателства, че ще разполага с ресурсите на 

третите лица, като и документи за поетите от тях задължения. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

X. Участникът ДЗЗД ИБО - Пловдив е представил следните документи: 

1. Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника; 
3. Споразумение за създаване на обединение; 
4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

„ИНФРАПРОКЕТСТРОЙ“ ЕООД 

5.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „БТ-

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; 

6. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП от законните представители на 

дружествата в обединението и от представляващите обединението; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор от 
законните представители на дружествата в обединението и от представляващия 

обединението; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от законните 
представители на дружествата в обединението и от представляващия обединението; 

д) декларации за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР от законните представители на дружествата в обединението и от 
представляващия обединението; 

е)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП от законните представители на 
дружествата в обединението и от представляващия обединението; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника: 

1.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, „форма на участие“, участникът е 
маркирал отговор „ДА“. Видно от представените документи, участникът ДЗЗД ИБО - 
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Пловдив, се явява като самостоятелен икономически оператор в настоящата 

обществена поръчка; 
1.2.  Участникът е попълнил Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор 

няма да използва, което е неприложимо. Възложителят не е изисквал тази информация; 

1.3. Част IV: Критерии за подбор, участникът е попълнил Раздел α: Общо 

указание за всички критерии за подбор. Възложителят не е посочил в обявлението и в 

документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част 
ІV: 

1.4. В ЕЕДОП на участника,  Част IV: Критерии за подбор, участникът е 
попълнил Раздел А: Годност. Възложителят не е поставил такива изисквания в 

критериите за подбор в обявлението и в документацията; 
1.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуга с предмет: 
Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на 
инвестиционен проект: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. 

Трявна и довеждащ колектор към нея". На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, 

Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и констатира, че горе 

цитираната услуга е изпълнена от ДЗЗД БТЕ-Воронда, ЕИК 176628749, във връзка с 
договор 15-ПСОВ-14 от 09.01.2014 г. От обществено достъпната информация не става 
ясно участието на ДЗЗД ИБО - Пловдив в изпълнението на услугата. Във връзка с това 
и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
1.6. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуга с предмет: „Избор 

на Консултант по техническа помощ към Звено за изпълнение на проект„Интегриран 

проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас“. На 

основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените данни в 

РОП на АОП и констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена от Консорциум 

„БЕТЕСТ МЕНИДЖМЪНТ”, ЕИК 176344695 между „Естреа-В“ ЕООД, гр. София, 

ЕИК 175338629 и „БТ-Инженеринг“ ЕООД, гр. София, ЕИК 131024484, във връзка с 
договор 93-ОП-30(8)от 16.10.2012 г. От обществено достъпната информация не става 

ясно участието на ДЗЗД ИБО - Пловдив или на партньора в ДЗЗД –то „БТ-

Инженеринг“ ЕООД в изпълнението на услугата. Във връзка с това и на основание 
чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или част от документите, чрез които 

се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за 
законосъобразното провеждане на процедурата. 

1.7. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуги с предмет 
консултантски услуги, но с обем и стойности, които не са сходни на настоящата 
обществена поръчка; 

 

2. В ЕЕДОП на „ИНФРАПРОКЕТСТРОЙ“ ЕООД 

2.1. партньора е попълнил Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор 

няма да използва, което е неприложимо. Възложителят не е изисквал тази информация; 

2.2. Част IV: Критерии за подбор, партньора е попълнил Раздел α: Общо 

указание за всички критерии за подбор. Възложителят не е посочил в обявлението и в 
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документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част 
ІV: 

2.3. Част IV: Критерии за подбор, партньора е попълнил Раздел А: Годност. 
Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и 

в документацията; 
 

3. В ЕЕДОП на „БТ-Инженеринг“ ЕООД 

3.1. партньора е попълнил Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор 

няма да използва, което е неприложимо. Възложителят не е изисквал тази информация; 

3.2. Част IV: Критерии за подбор, партньора е попълнил Раздел α: Общо 

указание за всички критерии за подбор. Възложителят не е посочил в обявлението и в 

документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част 
ІV: 

3.3. Част IV: Критерии за подбор, партньора  е попълнил Раздел А: Годност. 
Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и 

в документацията; 
3.4. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) партньора е декларирал изпълнението на услуга с предмет: 
Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на 
инвестиционен проект: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. 

Трявна и довеждащ колектор към нея". На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, 

Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и констатира, че горе 

цитираната услуга е изпълнена от ДЗЗД БТЕ-Воронда, ЕИК 176628749, във връзка с 
договор 15-ПСОВ-14 от 09.01.2014 г. От обществено достъпната информация не става 
ясно участието на „БТ-Инженеринг“ ЕООД в изпълнението на услугата. Във връзка с 
това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
3.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) партньора е декларирал изпълнението на услуга с предмет: „Избор 

на Консултант по техническа помощ към Звено за изпълнение на проект„Интегриран 

проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас“. На 

основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените данни в 

РОП на АОП и констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена от Консорциум 

„БЕТЕСТ МЕНИДЖМЪНТ”, ЕИК 176344695 между „Естреа-В“ ЕООД, гр. София, 

ЕИК 175338629 и „БТ-Инженеринг“ ЕООД, гр. София, ЕИК 131024484, във връзка с 
договор 93-ОП-30(8)от 16.10.2012 г. От обществено достъпната информация не става 

ясно участието на „БТ-Инженеринг“ ЕООД в изпълнението на услугата. Във връзка с 
това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
3.6. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) партньора е декларирал изпълнението на услуги с предмет 
консултантски услуги, но с обем и стойности, които не са сходни на настоящата 
обществена поръчка; 

3.7. Партньора е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“ т.7 и т.12, което е неприложимо. 
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Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и 

в документацията.  
3.8. Партньора е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г, което е 

неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор 

в обявлението и в документацията. 
 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

XI.  Участникът ТЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД е представил следните 
документи: 

1. Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника; 
3. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 

д)  декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника: 

1.1.  Част IV: Критерии за подбор, участникът е попълнил Раздел А: Годност. 
Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и 

в документацията; 
1.2. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуга с предмет: 
„Оценка на съответствието и строителен надзор за проекта „Рехабилитация на гаров 

комплекс централна гара София””. На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, Комисията 

извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и констатира, че горе цитираната 
услуга е изпълнена от Дружество по ЗЗД "Обединение ТРТ". От обществено 

достъпната информация не става ясно участието на ТЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД в 

изпълнението на услугата. Във връзка с това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва 

да се представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 
посочена в ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата 
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1.3. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуга с предмет: Оценка 

на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор на обект " Изграждане на 

интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив". 

На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените 
данни в РОП на АОП и констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена от 
Обединение Рубикон Тест. От обществено достъпната информация не става ясно 

участието на ТЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД в изпълнението на услугата. Във връзка с 
това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата 

1.4. Участникът е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г, което е 
неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор 

в обявлението и в документацията. 
 

2. Участникът не е представил Декларация за липса на обстоятелства по 

смисъла на чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР (Образец № 7) и Декларация по чл.101, ал.11 от 
ЗОП (Образец № 9); 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

XII.  Участникът ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ – БЪЛГАРИЯ АД е представил 

следните документи: 

 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника;  
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

Венелин Тодоров – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Ръководител екип“ 

3. Декларация от Венелин Тодоров за поети задължения по смисъла на 

чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Гергана Кирова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

5. Декларация от инж. Гергана Кирова за поети задължения по смисъла  
чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Жанета Ефтимова – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

7. Декларация от инж. Жанета Ефтимова за поети задължения по смисъла  
чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 
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8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Румен Попов – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката 
за позиция „Експерт ВиК“ 

9. Декларация от инж. Румен Попов за поети задължения по смисъла  чл.65, 

ал.3 и 4 от ЗОП; 

10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Николай Читарлиев – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

11. Декларация от инж. Николай Читарлиев за поети задължения по смисъла  
чл.65, ал.3 и 4 от ЗОП; 

14. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

Михаил Михалев – лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт юрист“ 

15. Декларация от Михаил Михалев за поети задължения по смисъла  чл.65, 

ал.3 и 4 от ЗОП; 

16. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 

д) декларация за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР; 

е) декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; 

ж)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника: 

1.1. Участникът е попълнил Част II: “Информация за икономическия оператор“, 

Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор 

няма да използва, което е неприложимо. Възложителят не е изисквал тази информация; 

1.2. Част IV: Критерии за подбор, участникът е попълнил Раздел α: Общо 

указание за всички критерии за подбор. Възложителят не е посочил в обявлението и в 

документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част 
ІV: 

1.3. Част IV: Критерии за подбор, участникът е попълнил Раздел А: Годност. 
Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и 

в документацията; 
1.4. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на: 
1.4.1. Обект ПСОВ „Окоп“. От представената информация Комисията не може да 

прецени участието Лемна Екоинвест – България АД в изпълнението на обекта, както и 

стойността на изпълнените дейности. 
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1.4.2. Обект ПСОВ Арсенал и ПСОВ Мъглиж. Съгласно представената 

информация участникът изпълнява проектиране и строителство (инженеринг) на 
пречиствателните съоръжения, което не е с предмет сходен на настоящата обществена 
поръчка; 

1.4.3. Обект: Повишаване производствения капацитет на Лемна Екоинвест – 

България АД…. Описаните от участника дейности не са с предмет сходен на 
настоящата обществена поръчка; 

1.4.4. Обект: ПСОВ „Ди еС Смит“ гр. Пазарджик – Завод за производство на 
кашони. Дейностите доставка на реагенти и консултации по обследване на 

отпадъчните води и поддържане на технологичния режим не са с предмет сходен на 
настоящата обществена поръчка; 

1.4.5. Обект: Газопровод „Южен поток“, предпроектни проучвания за 
екологичното състояние на морските води и седименти на морското дъно по трасето на 
газопровода в Черно море и изготвяне на доклад и оценка корозионността на средата и 

защитата на газопровода. Описаните от участника дейности не са с предмет сходен на 
настоящата обществена поръчка; 

1.4.6. Обект: Автоматична мониторингова система за пробонабиране и 

изледване качествата на морските води в акваторията на пристанище Бургас. 
Описаните от участника дейности не са с предмет сходен на настоящата обществена 

поръчка; 
1.4.7. Като подизпълнител на Главбулгарстрой, участникът е участвал в пусково 

накладъчни работи на 6 бр. ПСОВ. Описаните от участника дейности не са с предмет 
сходен на настоящата обществена поръчка; 

1.5. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.2) участникът е посочил, че може да използва капацитета на 
технически лица, като е включил всички членове на екипа с информация за 
образователната и професионалната им квалификация. Тази информация трябва да се 

представи в т.6 от раздела. 
1.6. Участникът е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“ т.3 и т.4, което е неприложимо. 

Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор в обявлението и 

в документацията. 
1.7. Участникът е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г, което е 

неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за подбор 

в обявлението и в документацията. 
1.8. Част VI: Заключителни положения е попълнена некоректно. 

 

2. В ЕЕДОП на Венелин Дончев Тодоров – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Ръководител екип“ 

2.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: Информация 

за икономическия оператор са попълнение данните на участника Лемна Екоинвест – 

България АД, а не данните на третото лице - Венелин Дончев Тодоров. 

2.2. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

2.3. Попълнена е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В, 

което е неприложимо за третите лица.  
Субектите – трети лица надлежно попълват и подписват ЕЕДОП, в който 

се посочва информацията, изисквана съгласно част II, раздели А и Б, част III, 
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както и  информацията съгласно части IV и V т.к. тя има отношение към 

специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. 

 

3. В ЕЕДОП на инж. Гергана Кирова – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

3.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: Информация 

за икономическия оператор са попълнение данните на участника Лемна Екоинвест – 

България АД, а не данните на третото лице - инж. Гергана Кирова. 
3.2. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

3.3. Попълнена е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В, 

което е неприложимо за третите лица.  
Субектите – трети лица надлежно попълват и подписват ЕЕДОП, в който се 

посочва информацията, изисквана съгласно част II, раздели А и Б, част III, както и  

информацията съгласно части IV и V т.к. тя има отношение към специфичния 

капацитет, който икономическият оператор ще използва. 
3.4.От представената информация в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“ т.6, Комисията не може да прецени дали 

лицето е участвало като  експерт/консултант в поне един проект, сходен с предмета на 

поръчката – проектиране и/или изграждане на линейна инфраструктура и/или 

пречиствателни съоръжения и кои е този проект. 
 

4. В ЕЕДОП на инж. Жанета Ефтимова – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

4.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: Информация 

за икономическия оператор са попълнение данните на участника Лемна Екоинвест – 

България АД, а не данните на третото лице - инж. Жанета Ефтимова. 
4.2. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

4.3. Попълнена е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В, 

което е неприложимо за третите лица.  
Субектите – трети лица надлежно попълват и подписват ЕЕДОП, в който се 

посочва информацията, изисквана съгласно част II, раздели А и Б, част III, както и  

информацията съгласно части IV и V т.к. тя има отношение към специфичния 

капацитет, който икономическият оператор ще използва. 
4.4. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: Годност, което е 

неприложимо. 

4.5. От представената информация в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“ т.6, Комисията не може да прецени дали 

лицето е участвало като  експерт/консултант в поне един проект, сходен с предмета на 

поръчката – проектиране и/или изграждане на линейна инфраструктура и/или 

пречиствателни съоръжения и кои е този проект. 
 

5. В ЕЕДОП на инж. Румен Попов – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 
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5.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: Информация за 
икономическия оператор са попълнение данните на участника Лемна Екоинвест – 

България АД, а не данните на третото лице - инж. Румен Попов. 

5.2. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

5.3. Попълнена е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В, 

което е неприложимо за третите лица.  
Субектите – трети лица надлежно попълват и подписват ЕЕДОП, в който се 

посочва информацията, изисквана съгласно част II, раздели А и Б, част III, както и  

информацията съгласно части IV и V т.к. тя има отношение към специфичния 

капацитет, който икономическият оператор ще използва. 
5.4. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: Годност, което е 

неприложимо. 

 

6. В ЕЕДОП на инж. Николай Читарлиев – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

6.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: Информация 

за икономическия оператор са попълнение данните на участника Лемна Екоинвест – 

България АД, а не данните на третото лице - инж. Николай Читарлиев. 

6.2. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

6.3. Попълнена е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В, 

което е неприложимо за третите лица.  
Субектите – трети лица надлежно попълват и подписват ЕЕДОП, в който се 

посочва информацията, изисквана съгласно част II, раздели А и Б, част III, както и  

информацията съгласно части IV и V т.к. тя има отношение към специфичния 

капацитет, който икономическият оператор ще използва. 
6.4. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: Годност, което е 

неприложимо. 

 

7. В ЕЕДОП на Михаил Михалев – лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката за позиция „Експерт юрист“ 

7.1. Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: Информация 

за икономическия оператор са попълнение данните на участника Лемна Екоинвест – 

България АД, а не данните на третото лице - Михаил Михалев. 

7.2. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

7.3. Попълнена е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздели В, 

което е неприложимо за третите лица.  
Субектите – трети лица надлежно попълват и подписват ЕЕДОП, в който се 

посочва информацията, изисквана съгласно част II, раздели А и Б, част III, както и  

информацията съгласно части IV и V т.к. тя има отношение към специфичния 

капацитет, който икономическият оператор ще използва. 
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7.4. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: Годност, което е 
неприложимо. 

7.5. От представената информация в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“ т.6, Комисията не може да прецени дали 

лицето е участвало като  експерт/консултант в поне един проект, сходен с предмета на 

поръчката – проектиране и/или изграждане на линейна инфраструктура и/или 

пречиствателни съоръжения и кои е този проект. 
 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

XIII. Участникът Адвокатско дружество „ВАСИЛЕВА И ГЕОРГИЕВ“ е 

представил следните документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника; 
3. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

Даниела Загорска - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Ръководител екип“; 

5. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Светлана Димитрова - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

6. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Таня Данова - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката 
за позиция „Експерт ВиК“ 

7. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Йордан-Румен Ангелов  Дуков - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

8. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Атанас Давчев - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт ВиК“ 

9. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за инж. 

Десислава Георгиева - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт пречиствателен процес“ 

10. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

Атанаска Сланчева - лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката за позиция „Експерт Финанси“ 

11. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 



 

46 

 

д) декларации за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР; 

е) декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; 

ж)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В ЕЕДОП на участника: 

 

1.1. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел α: „Общо указание за 
всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е посочил в 

обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор може да се 

ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг 
раздел на част ІV; 

1.2. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) участникът е декларирал изпълнението на услуга с предмет: Избор 

на изпълнител за осъществяване на техническа помощ за управление на проект 
"Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор , 

разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа" по 

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.". На основание чл. 54, ал.13 от 
ППЗОП, Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и 

констатира, че горе цитираната услуга е изпълнена от ДЗЗД "Арда консулт" 

ЕИК:176567890. От обществено достъпната информация не става ясно участието на 
Адвокатско дружество „ВАСИЛЕВА И ГЕОРГИЕВ“ в изпълнението на услугата. Във 

връзка с това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят всички или 

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.к. 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата 

1.3. Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.2) участникът е посочил, че може да използва капацитета на 
технически лица, като е включил всички членове на екипа с информация за 
образователната и професионалната им квалификация. Тази информация трябва да се 

представи в т.6 от раздела. 
1.4. От информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.2) за Експерт „Финанси“, Комисията не може да 
прецени дали експерта е участвал в екип като финансист/счетоводител на успешно 

изпълнен проект, финансиран от различни европейски и/или международни и/или 

национални програми или други източници. 

 

2. В ЕЕДОП на инж. Даниела Атанасова Загорска - „Ръководител 

екип“ 

2.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

2.2. Попълнен е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В, 

което е неприложимо; 
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2.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнило Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

 

3. В ЕЕДОП на инж. Светлина Димитрова Димитрова - позиция 

„Експерт ВиК“ 

3.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

3.2. Попълнен е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В, 

което е неприложимо; 

3.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнило Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

 

4. В  ЕЕДОП на инж. Таня Цвяткова Игнева - Данова - позиция 

„Експерт ВиК“ 

4.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

4.2. Попълнен е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В, 

което е неприложимо; 

4.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнило Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

 

5. В ЕЕДОП на инж. Йордан-Румен Ангелов Дуков - позиция „Експерт 

ВиК“ 

5.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

5.2. Попълнен е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В, 

което е неприложимо; 

5.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнило Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

 

6. В ЕЕДОП на инж. Атанас Кирилов Давчев - позиция „Експерт ВиК“ 
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6.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

6.2. Попълнен е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В, 

което е неприложимо; 

6.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнило Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

 

7. В ЕЕДОП на инж. Десислава Даниелова Георгиева - позиция 

„Експерт пречиствателен процес“ 

7.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

7.2. Попълнен е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В, 

което е неприложимо; 

7.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнило Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

 

8. В ЕЕДОП на Атанаска Ивова Филипова - Сланчева - позиция 

„Експерт Финанси“ 

8.1. В Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: 

„Информация за икономическия оператор“, лицето е попълнило информация в „обща 
информация“, във „форма на участие“, лицето е маркирал отговор „НЕ“, което е 

неприложимо, т.к. той се явява „трето лице“.   

8.2. Попълнен е Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел В, 

което е неприложимо; 

8.3. Част IV: „Критерии за подбор“, лицето е попълнило Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

8.4. От информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“ т.6а), Комисията не може да прецени дали експерта е 
участвал в екип като финансист/счетоводител на успешно изпълнен проект, 
финансиран от различни европейски и/или международни и/или национални програми 

или други източници. 

9. Участникът не е предоставил доказателства, че ще разполага с ресурсите на 

третите лица, като и документи за поетите от тях задължения.  

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
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състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

XIV. Участникът Консорциум ДЗЗД „АКВИЛИЯ“ е представил следните 
документи: 

 

1. Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Споразумение за създаване на консорциум; 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

„Прим-Лан“ ЕООД; 

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

„Фиделити груп“ ООД 

5. Оферта включваща, Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение    за    изпълнение    на   поръчката; 
б)  декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП от законните представители на 

дружествата в консорциума; 
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор от 

законните представители на дружествата в консорциума;; 
г) декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от законните 
представители на дружествата в консорциума; 

д) декларации за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР от законните представители на дружествата в консорциума; 

е)   декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП от законните представители на 
дружествата в консорциума; 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. Не е представен ЕЕДОП за участника Консорциум ДЗЗД „АКВИЛИЯ“ 

2. В ЕЕДОП на партньора  „Прим-Лан“ ЕООД: 

2.1. Не е попълнена информацията в Част II: “Информация за икономическия 

оператор“, Раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“ 

2.2. Партньора е попълнил Част II: “Информация за икономическия 

оператор“, Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 
икономическият оператор няма да използва, което е неприложимо. Възложителят не е 
изисквал тази информация; 

2.3. Част IV: „Критерии за подбор“, партньора е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 
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2.4.  Част IV: „Критерии за подбор“, партньора е попълнил Раздел А: „Годност“, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за 
подбор в обявлението и в документацията; 

2.5. Част VI: Заключителни положения е попълнена некоректно. 

 

3. В ЕЕДОП на „Фиделити груп“ ООД 

3.1. Не е попълнена информацията в Част II: “Информация за икономическия 

оператор“, Раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“ 

3.2. Партньора е попълнил Част II: “Информация за икономическия 

оператор“, Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 
икономическият оператор няма да използва, което е неприложимо. Възложителят не е 
изисквал тази информация; 

3.3. Част IV: „Критерии за подбор“, партньора е попълнил Раздел α: „Общо 

указание за всички критерии за подбор“, което е неприложимо. Възложителят не е 
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва 
в друг раздел на част ІV; 

3.4.  Част IV: „Критерии за подбор“, партньора е попълнил Раздел А: „Годност“, 

което е неприложимо. Възложителят не е поставил такива изисквания в критериите за 
подбор в обявлението и в документацията; 

3.5. За информацията посочена в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“ т.1б), основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, 

Комисията извърши проверка на заявените данни в РОП на АОП и констатира 
следното: 

3.5.1. Координация и управление дейности за изпълнение на инфраструктурен 

проект"Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево. Услугата е 

изпълнена от ОБЕДИНЕНИЕ ТЕНЕВО, ЕИК 175645817, на стойност 578000 BGN без 
ДДС, изпълнен на 27.04.2016 г. 

3.5.2. Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управлението на проект № 

DIR - 51011119-25-59 „Реконструкция и разширение на канализационна и 

водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци 

и Слокощица” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Договор № Д-00-

547/06.06.2013г. е прекратeн и изпълнението му 28%. 

3.5.3. „Избор на консултант за подпомагане звено за изпълнение на проект 
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и 

довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и 

водопроводна мрежа на гр. Ямбол” . Услугата се изпълнява от Обединение "Ямбол-

Воден цикъл" ЕИК 176694998, няма информация за изпълнен договор. 

3.5.4. Осъществяване на външна техническа помощ за управление на 
инвестиционен проект : "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа , 
подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот".Услугата се изпълнява 
от  ОБЕДИНЕНИЕ "СОПОТ-2013", ЕИК 176618025, няма информация за изпълнен 

договор. 

3.5.5. Изпълнение и отчитане на проектните дейности при изпълнение на 
проект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - село Сестримо, Община 
Белово. За този договор няма информация в РОП на АОП, поради ниската му стойност. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в Раздел III.1.3. 

от обявлението и т.2.9. от документацията, участникът трябва да е изпълнил през 
последните три години до датата определена за краен срок на подаване на оферти  

услуга/и с предмет техническа помощ и/или консултантски услуги по време на 
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строителството на инфраструктурни обекти със сходен обем и стойност на 

настоящата поръчка.  

Във връзка с това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, трябва да се представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, т.к. това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата 

3.6.  Попълнени са Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и 

професионални способности“ т.7, 8 и 9, което е неприложимо; 

3.7. Попълнена е Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, което е 
неприложимо. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 

 

Протоколът е съставен  на 13.03.2017 г., на основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, 

протокола е изпратен на всички участници в деня на публикуването му в профила на 
купувача. 

 

На 22.06.2017 г. от 09.00 часа в Заседателна зала на община Айтос, Комисията в 

редовен състав се събра на закрито заседание, за да провери допълнително 

представените на основание чл.54, ал.9 ППЗОП документи от участниците: 
 

№ УЧАСТНИК ВХОДЯЩ НОМЕР ДАТА 

1. БИМ Консултинг ООД 92-Ф-354 22.03.2017 

2. Инвестиционно проектиране ЕООД  92-Ф-355 22.03.2017 

3. Обединение „Техническа помощ Айтос 
2017“ 

92-Ф-356 22.03.2017 

4. Консорциум ДЗЗД Аквилия  92-Ф-364 23.03.2017 

5. Европрограм - КВП Консулт ДЗЗД  92-Ф-365 23.03.2017 

6. Юнитем Айтос ДЗЗД  92-Ф-366 23.03.2017 

7. ДЗЗД ИБО –Пловдив  92-Ф-367 23.03.2017 

8. Тест Консултинг ООД  92-Ф-368 23.03.2017 

9. Мист Проект ООД  92-Ф-369 23.03.2017 

10. Булконс груп ЕООД  92-Ф-370 23.03.2017 

11. АД Василева и Георгиева  26-00-5 23.03.2017 
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12. ДЗЗД Транс - ЕР  92-Ф-374 23.03.2017 

13. Лемна Екоинвест - България АД 92-Ф-377 23.03.2017 

14. Агронт ЕООД 92-Ф-384 23.03.2017 

 

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи по 

входящ номер на подадените оферти и установи следното: 

 

1. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът „БИМ Консултинг“ ООД е 
представил следните допълнителни документи: 

- ЕЕДОП от участника в процедурата „Бим консултинг“ ООД; 

- ЕЕДОП от Любомир Василев Тушанов – Ръководител екип; 

- ЕЕДОП от инж. Ани Бачева Кунчева – Експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от инж. Елисавета Паланкова Дойчинова – Експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от инж. Венелин Кирилов Върбанов – Експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от инж. Петър Йорданов Дойчинов – Експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от инж. Иво Свиленов Свиларов – Експерт пречиствателен процес; 
- ЕЕДОП от Александра Венциславова Павлова  – Експерт юрист; 
- Опис на документите съдържащи се в офертата. 
 

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „БИМ Консултинг“ 

ООД, с оферта вх. № 92-Ф-73 от 30.01.2017 год. се допуска до следващ етап.  

 

2. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът „Европрограм-КВП Консулт“ 

ДЗЗД, е представил следните допълнителни документи: 

- ЕЕДОП от участника „Европрограм-КВП Консулт“ ДЗЗД, коректно 

попълнен; 

- ЕЕДОП от член на обединението „Европрограмконсулт“ ЕООД, коректно 

попълнен; 

- ЕЕДОП от член на обединението „КВП-Консулт“ ЕООД, коректно попълнен; 

- ЕЕДОП от инж. Петър Михайлов Михайлов – Ръководител екип, коректно 

попълнен; 

- ЕЕДОП от инж. Филип Николаев Коралов – Експерт „ВиК“, коректно 

попълнен; 

- ЕЕДОП от инж. Петър Русланов Дървов – Експерт „ВиК“, коректно попълнен; 

- ЕЕДОП от инж. Иван Антонов Раденков – Експерт „ВиК“, коректно попълнен; 

- ЕЕДОП от инж. Зорница Валериева Иванова – Експерт „ВиК“, коректно 

попълнен; 

- ЕЕДОП от инж. Галина Иванова Григорова-Кърджева – Експерт 
„Пречиствателен процес“, коректно попълнен; 

- ЕЕДОП от Ива Руменова Марковска  – Експерт „Финанси“, коректно 

попълнен; 

- ЕЕДОП от Зорница Димитрова Бошнакова – Експерт „Юрист“, коректно 

попълнен; 

- Декларации по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ангажираност на лицата – 8 броя. 
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Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Европрограм-КВП 

Консулт“ ДЗЗД с оферта вх. № 92-Ф-74 от 30.01.2017 год. се допуска до следващ етап.  

 

3. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Обединение „Техническа помощ 

Айтос 2017“, е представил следните допълнителни документи: 

- ЕЕДОП  от участника Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“; 

- ЕЕДОП от член на обединението Кооперация „София консултинг груп“; 

- Дружествен договор на Сдружение „Проджект-Консултинг враца“ ООД; 

- Договор № 2 от 07.07.2011 год. между Сдружение „Проджект-Консултинг 
враца“ ООД и Кооперация „София Консултинг Груп“; 

- Справка от търговския регистър за регистрацията на Сдружение „Проджект-
Консултинг враца“ ООД; 

- Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка от регистъра 
на РОП на АОП с реф. № 00814-2011-0002; 

- Справка от регистър Булстат; 
- Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка от регистъра 

на РОП на АОП с реф. № 00118-2012-0038; 

- Справка от регистър Булстат; 
- Споразумение за сдружение  между Кооперация „София консултинг груп“ и 

Клуб „Икономика 2000“; 

- Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка от регистъра 
на РОП на АОП с реф. № 00662-2013-0005; 

- Удостоверение на Борислав Тафраджийски за участието му в регионална 
инфраструктурна програма; 

- Удостоверение за завършен семинар на Борислав Тафраджийски на тема 
„Маркетинг и лидерство в организацията на инфраструктурните услуги“; 

- Сертификат на Борислав Тафраджийски на тема „Повишаване на капацитета за 
управление на договои по правилата на фидик“; 

- Сертификат №  22 на Борислав Тафраджийски на тема „Практическо 

приложение на фидик червена книга в условията на ЗУТ, ЗОП, ЗЗД“;  

- Граждански договор на Борислав Тафраджийски; 

- Договор от 2010 год. сключен между МОСВ и Обединение „Водна стратегия 

2010“ представлявано от Борислав Тафраджийски; 

- Референция от „Аква БГ – БГКРСВ“ в полза на Кооперация „София 

консултинг груп“; 

- Техническа помощ за подготовка на проекти във водния сектор група А 

Бургас, Габрово, Кюстендил, Русе, Сливен и Враца в полза на Борислав 

Тафраджийски; 

- Референция от Министерството на регионалното развитие; 
- Договор от 18.07.2014 год. сключен между Министерството на регионалното 

развитие и ДЗЗД „Обединение ВиК инфраструктура Смолян 2014“ представлявано от 
Борислав Тафраджийски; 

- Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка от регистъра 
на РОП на АОП с реф. № 00028-2013-0033; 

- Референция от МОСВ в полза на Кооперация „София консултинг груп“; 

- Референция от община Лъки в полза на Кооперация „София консултинг груп“; 
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- ЕЕДОП от член на обединението „Зенит-хидро“ ООД; 

- ЕЕДОП от инж. Сияна Начева – Експерт „Пречиствателен процес“; 

- ЕЕДОП от Владимир Стратиев – Експерт „Юрист“. 

 

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Обединение 
„Техническа помощ Айтос 2017“, с оферта вх. № 92-Ф-75 от 30.01.2017 год. се 

допуска до следващ етап.  

 

4. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът „Инвестиционно проектиране“ 

ЕООД, е представил следните допълнителни документи: 

- Заверено копие на Споразумение за съвместна дейност от 06.11.2012 год. 

между „Инвестиционно проектиране“ ЕООД и „Воронда“ ЕООД за създаване на 
обединение с наименование „Инвестиционно проектиране – Воронда Панагюрише“; 

- Заверено копиена Договор за изпълнение на обществена поръчка с  предмет: 
„Изпълнение натехническа помощ за управление на проекти по ОП „Околна среда 
2007-2013“, Обособена позиция № 1: Управление  на Интегриран инвестиционен 

проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище“; 

- Заверено копие на Удостоверение с изх. № 104/03.06.2016 год. издадено от 
община Панагюрище; 

- ЕЕДОП  от инж. Атанаска Недева Найденова – Експерт „ВиК“ лице чиито 

ресурс ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката; 
- ЕЕДОП  от инж. Кателина Дончева Дойнова – Експерт „ВиК“ лице чиито 

ресурс ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката; 
- ЕЕДОП  от инж. Донка Маринова Цонева – Експерт „ВиК“ лице чиито ресурс 

ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката; 
- ЕЕДОП  от инж. Живко Иванов Ценов – Експерт „пречиствателен процес“ 

лице чиито ресурс ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката; 
 

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Инвестиционно 

проектиране“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-76 от 30.01.2017 год. се допуска до следващ 

етап.  

 

5. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът „Юнитем Айтос“ ДЗЗД, е 
представил следните допълнителни документи: 

- Договор за създаване на обединението; 

- ЕЕДОП  от участника „Юнитем Айтос“ ДЗЗД; 

- ЕЕДОП  от „Темида Проджект“ ЕООД; 

- Сертификат на Христо Атанасов Тодоров за обучение на тема: „Повишаване 

на капацитета по управление на договори по ФИДИК“; 

- Сертификат на  Христо Атанасов Тодоров, с рег. № 0326/22.01.2014 год.; 

- Сертификат на  Христо Атанасов Тодоров, с рег. № 09143/22.02.2016 год.; 

- ЕЕДОП  от „Юни проджект“  ЕООД; 
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- Удостоверение от община Несебър с изх. № Н1-ОА1-1274/21.03.2017 год.; 

- ЕЕДОП от Олег Василев Попов – експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от Пламен Георгиев Стойчев – експерт Вик; 

- ЕЕДОП от Владислава Станоева Петрова – експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от Тодорка Иванова Коева – експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от Стела Любенова Иванова – Експерт пречиствателен процес; 
- ЕЕДОП от Валя Николова димитрова – експерт финанси; 

- ЕЕДОП от Зорница Атанасова Тодорова – експерт юрист; 
- Декларации по чл.65, ал. 3 от ЗОП за поетите от третите лица ангажименти 

като експерти – 7 бр. 

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Юнитем Айтос“ 

ДЗЗД ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-77 от 30.01.2017 год. се допуска до следващ етап.  

 

6. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът „Булконс груп“ ЕООД, е 
представил следните допълнителни документи: 

- ЕЕДОП  от участника „Булконс груп“ ЕООД; 

- Удостоверение за добро изпълнение с дата 05.05.2016 год.  издадено от 
община Полски Тръмбеш; 

- Удостоверение с изх. № РД-30-533-3/03.05.2016 год. издадено от община 
Мирково; 

- Удостоверение с изх. № РД-30-533-4/03.05.2016 год. издадено от община 
Мирково; 

- Удостоверение с изх. № 2/17.03.2017 год. издадено от ДЗЗД „Консулт 
партнерс“ в полза на „Булконс груп“ ЕООД; 

- Договор за подизпълнител сключен между ДЗЗД „Консулт партнерс“ и 

„Булконс груп“ ЕООД. 

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

1. Комисията извърши проверка в публичния регистър на АОП по партидата на 
възложителя община Сопот по процедура с реф. 00770-2013-0010, от която се 
установи, че по отношение на декларирания под № 4 обект в ЕЕДОП от участника и 

публикуваната информация за сключен договор е отбелязано, че изпълнителят 
Обединение „Сопот – 2013“ НЯМА да ползва подизпълнител.  

Съгласно разпоредбата на чл. 119ж. (Нов- ДВ, бр.33 от2012 г.), ал.1 „Когато 

участник възнамерява да използва подизпълнители, той е длъжен да: 
1. посочи в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще 
извършват, и дела на тяхното участие;“ от ЗОП в сила до 14.04.2016 год.  

 Въз основа на констатираното несъответствие комисията единодушно реши на 
основание чл. 54, ал. 13 от ЗОП да направи официална проверка с писмо изх. № 08-00-

112 от 22.06.2017 год. до Кмета на община Сопот относно: Заявени данни от участник 

„Булконс груп“ ЕООД, че е официален подизпълнител  в офертата на Обединение 
„Сопот – 2013“, с  ЕИК: 176618025 и дали е изпълнил всички дейности по 

техническата помощ при управление на проекта на стойност: 324 999 лева на 
обществена поръчка възложена от община Сопот, с предмет: „Избор на консултант за 
осъществяване на външна техническа помощ за управление и изпълнение на мерки за 
информация и публичност на инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация 
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на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. 

Сопот” с две обособени позиции, по Обособена позиция № 1, с реф. № в РОП на АОП: 

00770-2013-0010.  

 

7. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът „Мист Проект“ ООД, е 
представил следните допълнителни документи: 

- ЕЕДОП  от участника „Мист Проект“ ООД; 

- Договор за създаване на ДЗЗД „Мист Дизайн“; 

- Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по процедура 

с реф. № 00184-2012-0010; 

- ЕЕДОП от инж. Васил Ангелов Янкулов – експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от инж. Камелия Кьордова Янкулова – експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от инж. Антоанета Димитрова Шаркова – експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от инж. Снежанка Николова Стратиева – експерт ВиК; 

- ЕЕДОП от инж. Светлана Стоянова Цукевя – Експерт пречиствателен процес; 
- ЕЕДОП от Людмила Станкова микова – Експерт юрист. 
Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 
Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с 
ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Мист Проект“ ООД, с оферта вх. № 92-

Ф-80 от 30.01.2017 год., се допуска до следващ етап.  

 

8. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът „Агронт“ ЕООД, е представил 

следните допълнителни документи: 

- ЕЕДОП  от участника„Агронт“ ЕООД; 

- Споразумение за обединение на ДЗЗД Серестре 2012; 

- Уведомително писмо за промяна на вписаните обстоятелства в партидата на 
Естреа – В ЕООД; 

- Удостоверение от Агенцията по вписванията; 
- Договор за обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за организация 

и управление на проект „Интегриран воден проект на град Раковски за частично 

изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и 

реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за 
канализацията“; 

- Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка; 
- Удостоверение за добро изпълнение от община Раковски; 

- Споразумение за обединение на ДЗЗД „Инвестиционно проектиране – Естреа“; 

- Удостоверение от Агенцията по вписванията; 
- Договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на техническа помощ 

за управление на проекти по ОП „Околна среда 2007-2013г.“, с две обособени позиции: 

2. Управление на проект за изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Панагюрище“; 

- Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка; 
- Удостоверение за добро изпълнение от община Панагюрище; 
- Споразумение за обединение на ДЗЗД Техническа помощ Сливен 2013; 

- Уведомително писмо за промяна на вписаните обстоятелства в партидата на 
Естреа – В ЕООД; 

- Удостоверение от Агенцията по вписванията; 
- Извадка от Техническа оферта; 
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- Договор за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 
техническа помощ /експертни и консултантски услуги/ на проект „Интегриран проект 
за водния цикъл на град Сливен“; 

- Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка; 
- Споразумение за обединение на ДЗЗД Техническа помощ Сливен 2013; 

- Уведомително писмо за промяна на вписаните обстоятелства в партидата на 
Естреа – В ЕООД; 

- Удостоверение от Агенцията по вписванията; 
- Извадка от Техническа оферта; 
- Споразумение за обединение на ДЗЗД Арда Консулт; 
- Обявление за възложена поръчка; 
- Информация от ИСУН за изпълнен проект: „Интегриран воден проект за 

Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция 

на водоснабдителната и канализационната мрежа“; 

- Съобщение от сайта на община Кърджали за откриване на ПСОВ, част от 

проект: „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ 

колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната 
мрежа“; 

- ЕЕДОП от инж. Митко Великов Чолаков, с приложена Декларация по чл. 65, 

ал.3 от ЗОП за ангажираност на експерта; 
- ЕЕДОП от инж. Виолета Стоянова Стефанова, с приложена Декларация по чл. 

65, ал.3 от ЗОП за ангажираност на експерта; 
- ЕЕДОП от инж. Никола Димитров Димитров, с приложена Декларация по чл. 

65, ал.3 от ЗОП за ангажираност на експерта; 
- ЕЕДОП от инж. Мария Благоева Атанасова, с приложена Декларация по чл. 

65, ал.3 от ЗОП за ангажираност на експерта; 
- ЕЕДОП от инж. Цветилиян Димитров Йончев, с приложена Декларация по чл. 

65, ал.3 от ЗОП за ангажираност на експерта; 
- ЕЕДОП от инж. Соня Никифорова Велева, с приложена Декларация по чл. 65, 

ал.3 от ЗОП за ангажираност на експерта; 
- ЕЕДОП от Росица Дечкова Матева, с приложена Декларация по чл. 65, ал.3 от 

ЗОП за ангажираност на експерта; 
- ЕЕДОП от Габриела Георгиева Николова, с приложена Декларация по чл. 65, 

ал.3 от ЗОП за ангажираност на експерта; 
 Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Агронт“ ЕООД, с 
оферта вх. № 92-Ф-81 от 30.01.2017 год. се допуска до следващ етап.  

 

9. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът ДЗЗД „Транс – ЕР“, е представил 

следните допълнителни документи: 

- ЕЕДОП  от участника; 
- ЕЕДОП  от „Ер Консултинг Лимитед“ ЕООД; 

- Декларации по чл. 65, ал. 3 от ЗОП от ключовите експерти. 

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 



 

58 

 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът ДЗЗД „Транс – ЕР“, с 
оферта вх. № 92-Ф-118 от 10.02.2017 год. се допуска до следващ етап.  

 

10. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът ДЗЗД „ИБО –Пловдив“, е 
представил следните допълнителни документи: 

- ЕЕДОП  от участника ДЗЗД „ИБО –Пловдив“; 

- ЕЕДОП от „Инфрапроектстрой“ ЕООД; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 26-639(14)/06.07.2016 год. от 
община Никопол в полза на „Инфрапроектстрой“ ЕООД; 

- Договор № 225/31.07.2013 год. сключен между община Никопол и Обединение 
„Никопол-2012“; 

- Обявление за поръчка с изх. № 12/08.10.2012 год. с възложител община 
Никопол; 

- ЕЕДОП от „БТ-Инженеринг“ЕООД; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 1500-161/22.03.2017 год. в полза 
на„БТ-Инженеринг“ЕООД;  

- Обявление за поръчка (0104-2012-0004) с Възложител община Трявна; 
  

Комисията прегледа допълнително представения документ от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът ДЗЗД „ИБО –

Пловдив“, с оферта вх. № 92-Ф-119 от 10.02.2017 год. се допуска до следващ етап.  

 

11. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът „Тест Консултинг“ ООД, е 
представил следните допълнителни документи: 

- Придружително писмо  от участника; 
- Списъък на услугите, които са сходни или идентични с предмета на поръчката; 
- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 144-17923/27.04.2016 год. от ДП 

„НКЖИ“; 

- Договор № 4654/23.05.2014 год. сключен между  ДП „НКЖИ“ и Обединение 
„Рубикон-Тест“; 

-Договор за съвместна дейност от 15.02.2013 год. сключен между „Рубикон 

инженеринг“ ООД и „Тест консултинг“ООД; 

- Декларация за за липса на обстоятелства по смисъла на чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДР (Образец № 7); 

- Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП (Образец № 9). 

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Тест Консултинг“ 

ООД, с оферта вх. № 92-Ф-122 от 10.02.2017 год. се допуска до следващ етап.  

 

12. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът „Лемна Екоинвест – България“ 

АД, е представил следните допълнителни документи: 

- ЕЕДОП  от участника „Лемна Екоинвест – България“ АД; 

- ЕЕДОП от Венелин Тодоров; 

- ЕЕДОП от Гергана Кирова; 
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- ЕЕДОП от Жанета Ефтимова; 
- ЕЕДОП от Румен Попов; 

- ЕЕДОП от Николай Читарлиев; 

- ЕЕДОП на Михаил Михалев. 

 

МОТИВИ: Комисията прегледа допълнително представените документи от 
участника и констатира следното: 

1. Комисията установи, че в представения ЕЕДОП са декларирани отново 

същите обекти.  В Протокол 1 по отношение на обект ПСОВ „Окоп“, същата е 
констатирала, че не може да прецени участието на участника Лемна Екоинвест – 

България АД в изпълнението на обекта, както и стойността на изпълнените дейности. 

Участникът не е отстранил тази нередовност в допълнително представения ЕЕДОП, не 

е представил допълнителни доказателства в подкрепа на декларираните от него 

обстоятелства, както и не е посочил друг/и обект/и сходен/и с предмета на поръчката. 
В Протокол 1 комисията вече е констатирала по отношение на декларираните обекти в 

точка 1.4.2. -1.4.7., че не са със сходни предмети на настоящата поръчка.  
Съгласно изискванията посочени в обявлението за поръчка в раздел III.1.3) 

Технически и професионални възможности  изисквано минимално ниво, както и в 

документацията за участие, Възложителят е посочил Минималното изискване към 

участниците: Участникът да е изпълнил през последните три години до датата 
определена за краен срок на подаване на оферти  услуга/и с предмет техническа помощ 

и/или консултантски услуги по време на строителството на инфраструктурни обекти 

със сходен обем и стойност на настоящата поръчка.  
Участникът не е доказал съответствие с поставеното изискване на възложителя 

да е изпълнил през последните три години до датата определена за краен срок на 
подаване на оферти  услуга/и с предмет техническа помощ и/или консултантски услуги 

по време на строителството на инфраструктурни обекти със сходен обем и стойност на 
настоящата поръчка. 

2. В представения ЕЕДОП от третото лице Румен Георгиев Попов – Експерт ВиК 

липсва подпис. 
Правната роля на подписа е да установи, че дадено волеизявление, 

обективирано писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало документа. 
Положеният подпис цели да гарантира автентичността, целостта и неоспоримия 

характер на текста, съдържащ се в подписания документ, както и да увери адресата по 

отношение на обстоятелството, че подписът е бил положен от точно определено лице, 
а именно автора на подписа. От друга страна положеният подпис е единственият 
начин, позволяващ да се гарантира отговорността за реализирането на поетото с 
волеизявлението в подписания документ задължение от лицето, посочено за негов 

автор. В този смисъл е и съдебната практика - Решение № 1312 от 08.10.2014 год. на 

КЗК. 
 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва 
да се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и 

съдебната практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

 Според разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на заявленията 

за участие и/или офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват 
изискванията на възложителите.”. Представената оферта на участника не отговаря на 
предварително обявените условия  и  на основание чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а” от ЗОП, 

комисията предлага участникът „Лемна Екоинвест – България“ АД, с оферта вх. № 92-

Ф-124 от 10.02.2017 год.  да бъде отстранен от процедурата. 
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13. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът АД Василева и Георгиева, е 
представил следните допълнителни документи: 

- Придружително писмо с разяснение; 
- ЕЕДОП  от участника АД Василева и Георгиева; 
- Справка от Агенцията по вписванията; 
- Удостоверение за добро изпълнение от 02.06.2016 год. от община Кърджали; 

- Решение № 3 от 27.09.2016год. на Софийски градски съд; 

- Решение № 4 от 03.11.2016 год. на Софийски градски съд; 

- ЕЕДОП от инж. Даниела Атанасова Загорска – Ръководител екип; 

- ЕЕДОП от инж. Светлина Димитрова Димитрова – Експерт „ВиК“; 

- ЕЕДОП от инж. Таня Цвяткова Игнева-Данова – Експерт „ВиК“; 

- ЕЕДОП от инж. Йордан-Румен Ангелов Дуков – Експерт „ВиК“; 

- ЕЕДОП от инж. Атанас Кирилов Давчев – Експерт „ВиК“; 

- ЕЕДОП от инж. Денислава Даниелова Георгиева – Експерт пречиствателен 

процес; 
- ЕЕДОП от Христина Ганчева Василева – Експерт „Финанси“; 

- Договор за предоставяне на услуга сключен между АД Василева и Георгиева и 

Даниела Атанасова Загорска и Декларация за поетото от трето лице задължение по чл. 

65, ал.3 от ЗОП; 

- Договор за предоставяне на услуга сключен между АД Василева и Георгиева и 

Светлина Димитрова Димитрова и Декларация за поетото от трето лице задължение по 

чл. 65, ал.3 от ЗОП; 

- Договор за предоставяне на услуга сключен между АД Василева и Георгиева и 

Таня Цвяткова Игнева-Данова и Декларация за поетото от трето лице задължение по 

чл. 65, ал.3 от ЗОП; 

- Договор за предоставяне на услуга сключен между АД Василева и Георгиева и 

Йордан-Румен Ангелов Дуков и Декларация за поетото от трето лице задължение по 

чл. 65, ал.3 от ЗОП; 

- Договор за предоставяне на услуга сключен между АД Василева и Георгиева и 

Атанас Кирилов Давчев и Декларация за поетото от трето лице задължение по чл. 65, 

ал.3 от ЗОП; 

- Договор за предоставяне на услуга сключен между АД Василева и Георгиева и 

Денислава Даниелова Георгиева и Декларация за поетото от трето лице задължение по 

чл. 65, ал.3 от ЗОП; 

- Договор за предоставяне на услуга сключен между АД Василева и Георгиева и 

Христина Ганчева Василева и Декларация за поетото от трето лице задължение по чл. 

65, ал.3 от ЗОП; 

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът АД Василева и 

Георгиева, с оферта вх. № 26-00-2 от 10.02.2017 год. се допуска до следващ етап.  

 

14. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Консорциум ДЗЗД Аквилия, е 
представил следните допълнителни документи: 

- Придружително писмо; 

- ЕЕДОП  от участника Консорциум ДЗЗД Аквилия; 
- ЕЕДОП от партньор „Прим-Лан“ЕООД; 
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- ЕЕДОП от партньор „Фиделити груп“ ООД; 

По Договора с община Тунджа участникът е представил: 

- Удостоверение издадено в полза на „Фиделити груп“ ООД от ДЗЗД 

обединение „Тенево“; 

- Извадка от ИСУН; 

По Договора с община Кюстендил участникът е представил: 

- Удостоверение  с изх. № 49/18.05.2016 год. издадено от община Кюстендил в 

полза на ДЗЗД обединение „ФНХ Кюстендил“; 

- Удостоверение издадено в полза на „Фиделити груп“ ООД от ДЗЗД 

обединение „ФНХ Кюстендил“;  

По Договора с община Ямбол участникът е представил: 

- Препоръка за добро изпълнение от община Ямбол издадено  в полза на ДЗЗД 

„Ямбол-воден цикъл“; 

- Удостоверение издадено в полза на „Фиделити груп“ ООД от ДЗЗД „Ямбол-

воден цикъл“;  

По Договора с община Сопот участникът е представил: 

- Извадка от ИСУН; 

- Удостоверение издадено в полза на „Фиделити груп“ ООД от ДЗЗД 

Обединение „Сопот-2013“; 

- Удостоверение издадено в полза на  „Фиделити груп“ ООД от община Белово. 

 

МОТИВИ: Комисията прегледа допълнително представените документи от 
участника и констатира, че в представения ЕЕДОП  от участника Консорциум ДЗЗД 

Аквилия са попълнени САМО: 

1.  Част II: “Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация 

за икономическия оператор“ форма на участие, Раздел Б: „Информация за 
представителите на икономическия оператор“, Раздел В: Информация относно  

използването на капацитета на други субекти. 

2. Част III: Основания за изключване, Раздел А: Основания, свързани с 
наказателни присъди, раздел Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликт на интереси или професионално нарушение, раздел Г: Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в национ… 

В допълнително представения от участника ЕЕДОП НЕ са попълнени 

задължително изискуемите от възложителя части отнасящи се до деклариране от 
страна на участника съответствие с критериите за подбор.  

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в Раздел III.1.3. 

от обявлението и т.2.9. от документацията, участникът трябва да е изпълнил през 
последните три години до датата определена за краен срок на подаване на оферти  

услуга/и с предмет техническа помощ и/или консултантски услуги по време на 
строителството на инфраструктурни обекти със сходен обем и стойност на настоящата 
поръчка. Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в Раздел 

III.1.3. от обявлението и т.2.9. от документацията, участникът следва да разполага с 

екип от следните 8 /осем/ ключови експерти: Ръководител на екипа за външна 
техническа помощ;  Експерт ВиК – 4 броя; Експерт пречиствателен процес; Експерт 
“Финанси” и Експерт “Юрист”. 

Въпреки предоставената му възможност по чл.  54, ал. 7 от ППЗОП, участникът 
НЕ Е декларирал  тези обстоятелства в ЕЕДОП. 
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Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва 
да се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и 

съдебната практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

 Според разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на заявленията 

за участие и/или офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват 
изискванията на възложителите.”. Представената оферта на участника не отговаря на 
предварително обявените условия  и  на основание чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а” от ЗОП, 

комисията предлага участникът Консорциум ДЗЗД Аквилия, с оферта вх. № 92-Ф-125 

от 10.02.2017 год.   да бъде отстранен от процедурата. 
 

На 27.06.2017г. в 09.00 часа комисията, в редовен състав, се събра на закрито 

заседание, като задачата й беше преглед на представения отговор от община Сопот. 
С писмо изх. № 08-00-112 от 22.06.2017 год. на основание чл.54, ал. 13 от ЗОП е 

изискано да се направи  проверка на офертата на Обединение „Сопот – 2013“, с  ЕИК: 

176618025 дали фигурира „Булконс груп“ ЕООД в офертата на обединението, в какво 

качество (подизпълнител или член на обединение).  С случай, че фигурира каква част е 
изпълнил от този сключен договор. 

Комисията се запозна с представения отговор от Кмета на община Сопот, от 
които се установява по безспорен начин, че след извършена проверка в архива на 
община Сопот НЕ са намерени данни за участие на фирма „Булконс груп“ ЕООД в 

офертата на Обединение „Сопот 2013“, като подизпълнител или член на обединението. 

Предвид изложеното комисията единодушно реши участникът да бъде 
отстранен, тъй като е представил документ с невярно съдържание, свързан с 
удостоверяване на липсата на основание за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор. 

Представените документи НЕ доказват съответствието на участника с 
критериите за подбор и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, във връзка с 

чл. 107, т. 1 от ЗОП, Комисията предлага участникът „Булконс груп“ ЕООД, с оферта 
вх. № 92-Ф-79 от 30.01.2017 год. да бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 
подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните 
участници: 

 

№ № по ред  на 

постъпване 
на офертите 

Участник Входящ номер 

1.  1. БИМ Консултинг ООД 92-Ф-73/30.01.2017год. 

2. 2. Европрограм - КВП Консулт ДЗЗД 92-Ф-74/30.01.2017год. 

3. 3. Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“ 92-Ф-75/30.01.2017год. 

4. 4. Инвестиционно проектиране ЕООД 92-Ф-76/30.01.2017год. 

5. 5. Юнитем Айтос ДЗЗД 92-Ф-77/30.01.2017год. 

6. 8. Мист Проект ООД 92-Ф-80/30.01.2017год. 

7. 9. Агронт ЕООД 92-Ф-81/30.01.2017год. 

8. 10. ДЗЗД Транс - ЕР 92-Ф-118/10.02.2017год. 

9. 11. ДЗЗД ИБО –Пловдив 92- Ф -119/10.02.2017год. 

10. 12. Тест Консултинг ООД 92- Ф -122/10.02.2017год. 

11. 14. АД Василева и Георгиева 26-00-2/10.02.2017год. 
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Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници и 

констатира:  
1. Участник „БИМ Консултинг“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-73/30.01.2017год. 

Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС - 1 

работен ден. 

- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение  на проекта - 1 работен 

ден.  

1.1.Кратко описание на Стратегията на участника:  

хххх Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП ххххх 

 

МОТИВИ: 

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то  отговаря на предварително обявените условия. 

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 

възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката. Участникът „БИМ Консултинг“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-73/30.01.2017год., 

се допуска до оценка на техническото предложение. 
 

2. Участник „Европрограм - КВП Консулт“ ДЗЗД, с оферта вх. № 92-Ф-

74/30.01.2017год. 

Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС - 1 

работен ден. 

- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение  на проекта - 1 работен 

ден.  

Приложена е Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП по  образец № 

8, в която е посочено, че информацията от стр. 265 до стр. 397 от част „Техническо 

предложение“ да се счита за конфиденциална. 
2.1. Кратко описание на Стратегията на участника:  

хххх Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП ххххх 
МОТИВИ:  

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то  отговаря на предварително обявените условия. 

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 

възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката участникът „Европрограм - КВП Консулт“ ДЗЗД, с оферта вх. № 92-Ф-

74/30.01.2017год., се допуска до оценка на техническото предложение. 
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 3. Участник Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“, с оферта вх. № 92- 

Ф -75/30.01.2017год. 

Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС - 1 

работен ден. 

- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение  на проекта - 1 работен 

ден.  

 3.1. Кратко описание на Стратегия на участника - стр.4-стр.85 

1.Анализ на техническите спецификации, предоставени от Възложителя – стр.4-стр.9. 

Участникът е описал „Цели и очаквани резултати на проект Пречиствателна станция за 
отпадъчни води на гр. Айтос” – описани са общите цели, конкретните цели и 

резултатите от проекта; „Цели и очаквани резултати  на настоящата обществена 

поръчка за техническа помощ” – описани са три групи дейности – административни, 

юридически и извършвани от инженери и архитекти,както и резултатите от 
изпълнението на обществената поръчка.  
2.Общ подход за изпълнение на поръчката – стр.9-стр.13 - много добро управление и 

координация на ресурсите, допусканията и рисковете; използване на поуките и добрите 
практики от изпълнени проекти; задълбочено познаване на институционалния и 

законодателен контекст; силен екип от експерти;  

3.Работна програма – стр.14-стр.81 - Участникът е представил таблица с 
кореспонденцията между изискванията на Възложителя  и работната програма по 

отношение на трите групи. Участникът е описал шест тематично обособени основни 

дейности, както следва: 
- Дейност 1. Мобилизация за изпълнение на поръчката – включва 8 резултата и 6 

задачи; 

-Дейност 2. Организация, общо управление и отчитане на напредъка на проекта – 

включва 16 резултата и 7 задачи;  

-Дейност 3. Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в 

рамките на проекта - включва 8 резултата и 6 задачи; 

-Дейност 4. Повишаване на административния капацитет на Възложителя - включва 4 

резултата и 4 задачи; 

-Дейност 5. Докладване на напредъка по изпълнение на обществената поръчка - 

включва 5 резултата и 4 вида доклади; 

-Дейност 6. Техническа помощ за приключване и отчитане на проекта - включва 3 

резултата и 3 задачи; 

4.Необходими ресурси за изпълнение на заложените дейности и за постигане на 
очакваните резултати – стр.82-стр.85 - човешки и технически, материални.   

 3.2. Разпределение на задачите и отговорностите между експертите стр.86-

стр.105 

1.Функции и отговорности на екипа за изпълнение на поръчката – Участникът е описал 

функциите и отговорностите на всеки един от ключовите експерти, както и на 
неключовите. В табличен вид са представени участието и разпределението на 
ключовите и неключовите експерти по дейности и задачи. 
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2.Организационна структура на екипа за изпълнение и линии на взаимодействие , 

йерархично положение и докладване – по хоризонтални и вертикални линии. 

Представен е графичен модел на организация.  

3.План график със срокове за изпълнение – описана е Гант диаграмата, но не 
приложена. 
4.Мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, като част от 

подхода за управление изпълнението на поръчката – работен план; единен формат и 

съдържание за различните аналитични материали; наблюдение и контрол върху 

качеството на изготвените материали; инкорпориране на бележките на Възложителя по 

резултати от поръчката. 
5.Мерки и механизми за осигуряване на вътрешна комуникация и взаимодействие при 

разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа. 
6.Комуникации с Възложителя – работни срещи; официална кореспонденция; 

неофициална кореспонденция; устна комуникация; Фтп сървър. 

 3.3. Мерки за управление и преодоляване на риска – стр.106-стр.121 

Етапите в процеса на управление на риска са: идентифициране; обстоен анализ; 
оценяване вероятността и влиянието; съставяне на план за управление на риска; 
наблюдение и преоценка. Участникът е описал в табличен вид освен заложените от 
Възложителя рискове и още два с анализ, оценка, мерки за предотвратяване, мерки за 
преодоляване, отстраняване и управление на последиците.     

 

МОТИВИ: 

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то  отговаря на предварително обявените условия. 

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 

възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката участникът Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“, с оферта вх. № 92- Ф 

-75/30.01.2017год., се допуска до оценка на техническото предложение. 
 

4. Участник „Инвестиционно проектиране“ ЕООД с оферта вх. № 92-Ф-

76/30.01.2017 год.  

Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС  –

1/един/работен ден 

- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите –1/един/работен ден 

- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 1/един/работен ден 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на проекта –

1/един/работен ден 

 

Техническото предложение на участника започва с предложение на неговата 

Стратегия на изпълнение, като цитира предмета на настоящата поръчка и заявява, че 
за целите на качественото и навременно изпълнение и отчитане на проекта ще се 

ползва външна експертна помощ по договор за подпомагане на звеното, която е 
предмет на настоящата обществена поръчка, а именно оказване на техническа помощ 

във връзка с изпълнение на проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. 

Айтос“, в това число и услуги, извършени от архитекти, инженери, икономисти, 
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юристи и др. специалисти, пряко свързани с изпълнението на горецитирания проект. 
Участникът цитира Техническата спецификация, като заявява, че ще предостави 

следните услуги: 

1.Подпомагане на бенефициента при подготовка на искания за средства, доклади, 

справки и приложения към тях, както и всякаква друга документация във връзка с 
изпълнението на дейностите, която да се представя пред Управляващия орган на 
ОПОС; 

2.Съблюдава коректното и навременно изпълнение на дейностите по проекта; 
3.Съблюдава спазването на всички нормативни документи на ОП „Околна среда” и 

общите нормативни документи за изпълнение на проекти, финансирани със средства 
на ЕС; 

4.Участва при изготвяне на справките и докладите за напредъка по изпълнение на 
проекта (технически и финансови), като идентифицира своевременно несъответствия и 

проблеми и предлага корективни действия за преодоляването им; 

5.Следи за коректното изпълнение и отчитане на отделните договори, сключени с 
външни изпълнители за изпълнение на отделните дейности; 

6.Обезпечава правно-нормативното обслужване на проекта, включително относно 

спазване на изискванията и нормативните документи на ОПОС; 

7.Идентифицира и докладва своевременно на ръководителя на проекта за констатирани 

нередности при изпълнението на проекта, както и за случаи, в които може да се 

предполага, че са налице нередности. 

8.Организиране и отстраняване на непълноти и/или несъответствия в отчетните 
документи на проекта; 
9.При извършване на разходи по договорите се произнася по съответствието на разхода 
с поетото задължение. 
10.Съдействие при подготовката на необходимите протоколи и условия за започване на 
строителство, в които има задължително участие на Възложителя или на негов 

упълномощен представител. 

11.Подпомагане на Общината, в качеството й на Възложител по смисъла на Закона за 
устройство на територията или участва от нейно име в оформянето на техническите 
протоколи и съгласувателни процедури в процеса на изпълнение на договорите за 

строителство и строителен надзор, според изискванията на действащото 

законодателство. 

12.Контролиране на дейността на строителния надзор. 

13.Указва и препоръчва създаването на качествена система за контрол на строителя и 

строителния надзор на обекта. 
14.Информиране своевременно ръководителя на проекта при промяна на напредъка на 
работите, който води до натрупване на закъснение. 
15.Идентифициране на необходимостта от документи/становища/разрешителни от 
местни и национални органи и институции във връзка с изпълнението на проекта; 
16.Съдействие за повишаване на административния капацитет за управление и 

изпълнение на инвестиционни проекти, финансирани от Европейския съюз. 
17.поддържане на адекватна счетоводна аналитичност в рамките на съществуващата 

счетоводна система на Община Айтос за всички свързани с проекта транзакции; 

18.Верифициране на разходите, вкл. цялостно наблюдение и контрол върху 

финансовия и физическия напредък по проекта за потвърждаване на приемливостта на 
разходите; 

Участникът е представил следните група дейности, които ще извърши за 
качествено изпълнение на поръчката, а именно: Административни дейности, 

включващи отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства и 
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финансова отчетност, публични събития. Юридически дейности включващи 

предоставяне на правни становища, подпомагане при осъществяване на процесуално 

представителство, комуникация със заинтересованите страни, участващи в 

инвестиционния процес, както и дейности, извършвани от инженери и архитекти 

включващи подготовка и изпълнение на инвестиционния процес, отчитане на 

договорите за строително монтажни работи, както и отчитане на инвестиционния 

процес. Изброени са и задачите по дейности/поддейности, във връзка с предоставяне 

на конкретната услуга от определените в Техническата спецификация. 

Разпределението на гореописаните дейности и задачи, свързани с изпълнение на 
дейността е представено и в табличен вид. Представени са и съответните аргументи за 
бъдещите действия на евентуалния изпълнител, във връзка с изпълнението на 
гореописаните дейности, поддейности и задачи. Описани са и последователността и 

взаимообвързаносттана предлаганите дейности, поддейности и задачи за изпълнение 
на поръчката, като участникът заявява, че при изпълнение на трите предложени 

дейности ще използва както успоредния,така и последователния метод на работа. В 

екипа за изпълнение на поръчката участникът включва 8 ключови експерта и 17 

неключови експерта, като са описани предложените експерти по дейностите в които 

биха участвали. Описани са и ресурсите, а именно експертния състав от ключови и 

неключови експерти по именно и със съответните им квалификации, които са 
необходими и ще бъдат използвани за изпълнение на заложените дейности. Споменати 

са техническите и материални ресурси, с които участникът разполага и ще използва за 
качественото изпълнение на конкретната обществена поръчка. 

Участникът е представил своето Разпределение на задачите и отговорностите 
между експертите, като описва методите, които ще използва с цел гарантиране 
осъществяването висока степен на контрол и проследяване на постигането на 
заложените резултати и цели, както и задачите и отговорностите между експертите 

втабличен вид. Описани са и начините за осъществяване на взаимодействие както в 

екипа така и с Възложителя по отношение на съгласуване и приемане на предмета на 
поръчка, като в конкретния случай отчитането на изпълнението ще става чрез 
изготвяне на доклади, чиято форма участникът заявява, че ще съгласува с 

Възложителя. 

Участникът е представил и Мерки за управление и преодоляване на риска, 

като изброява в табличен вид предпоставките за успешното изпълнение на договора за 
консултантски услуги. Описани са административни и свързани със законовата и 

нормативна уредба рискове, технически рискове, времеви рискове и финансови 

рискове. Направено е и цифрово степенуване на елементите на риска, като са дадени 

мерки за предодвратяване и намаляване на риска. Участникът е представил своята 

стратегия за управление на риска, в т.ч.нива на контрол и процеси по управление на 
риска по време на изпълнението на договора. 

 

МОТИВИ: 

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то  отговаря на предварително обявените условия. 

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 

възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката участникът „Инвестиционно проектиране“ЕООД с оферта вх. № 92-Ф-

76/30.01.2017 год., се допуска до оценка на техническото предложение. 
 

5. Участник Юнитем Айтос ДЗЗД с оферта вх. № 92-Ф-77/30.01.2017 год.  
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Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС  –

1/един/работен ден 

- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите –1/един/работен ден 

- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 1/един/работен ден 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на проекта –

1/един/работен ден. 

Стратегията на „Юнитем Айтос” ДЗЗД  за изпълнение на поръчката е  разработена 
в съответствие с изискванията на техническата спесификация. Тя се основава на 

няколко ключови моменти при организацията на дейността на кандидата, а именно: 

- задълбочено познаване спецификите на Възложителя; 

- задълбочено познаване спецификите на обществената поръчка; 
- задълбочено познаване спецификите на проекта; 
- задълбочено познаване приоритетите на програмата; 
- задълбочено познаване на институционалните и законодателени  рамки. 

Описанието на последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности, 

поддейности и задачи отговаря точно на техническата спесификация. Дейностите 
протичат в три фази – подготвителна,същинска и заключителна, които са разработени 

подробно. 

Разпределението на задачите и отговорностите на експертите е разгледано 

достатъчно прецизно. Указани са точните специалности изискуеми от документацията, 
но не са декларирани личните им качества – образователна степен, професионален 

стаж и профисионален опит на сходна позиция. 

Мерките за управление и преодоляване на риска са разгледани като 

непрекъснат процес, нерзделна част от управленския процес.Основните правила при 

разработването на системата за управление на риска са предсавени графично. 

Разгледани са подробно общите механизми за въздействие върху риска и 

специфичните механизми при административни, финансово-икономически, техническо 

– технологични и юридически рискове. Оценени са и рисковете свързани с 
изпълнението на договора. 
 

МОТИВИ: 

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то  отговаря на предварително обявените условия. 

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 

възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката участникът Юнитем Айтос ДЗЗД с оферта вх. № 92-Ф-77/30.01.2017 год., 

се допуска до оценка на техническото предложение. 
 

6. Участник „МИСТ ПРОЕКТ“ ООД с оферта вх. № 92-Ф-80/30.01.2017 год.  

Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС  –

1/един/работен ден 

- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите –1/един/работен ден 
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- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 1/един/работен ден 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на проекта –

1/един/работен ден 

Приложил е Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за 
обществените поръчки, касаеща Техническото предложение от стр.2 до стр.38. 

 

Техническото предложение на участника започва с предложение на неговата 

Стратегия на изпълнение, хххх Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП 

ххххх 

МОТИВИ: 

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то  отговаря на предварително обявените условия. 

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 

възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката участникът „МИСТ ПРОЕКТ“ ООД с оферта вх. № 92-Ф-80/30.01.2017 

год., се допуска до оценка на техническото предложение. 
 

7. Участник „Агронт“ ЕООД, с оферта вх. № 92-ф-81/30.01.2017год. 

Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС - 1 

работен ден. 

- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение  на проекта - 1 работен 

ден/календарен ден. 

  

 Участникът предлага следната разработка на техническо предложение: 
 хххх Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП ххххх 

  МОТИВИ:  

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то  отговаря на предварително обявените условия. 

 Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 

възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката участникът „Агронт“ ЕООД, с оферта вх. № 92-ф-81/30.01.2017год., се 

допуска до оценка на техническото предложение. 

 

8. Участник Дружество по ЗЗД „Транс-Ер“, с оферта вх. № 92-ф-

118/10.02.2017 год.  

Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС - 1 

работен ден. 
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- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение  на проекта - 1 работен 

ден.  

 

Участникът предлага следната разработка на техническо предложение: 
хххх Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП ххххх 

 

МОТИВИ:  
С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 

направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то  отговаря на предварително обявените условия. 

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 

възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката участникът Дружество по ЗЗД „Транс-Ер“, с оферта вх. № 92-ф-

118/10.02.2017 год., се допуска до оценка на техническото предложение. 
 

9. Участник ДЗЗД „ИБО-Пловдив“ с оферта вх. № 92-Ф-119/10.02.2017 год. 

Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС - 1 

работен ден. 

- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение  на проекта - 1 работен 

ден.  

9.1. Кратко описание на Стратегията на участника: Участникът е описал 

предмета на поръчката общата цел на проекта дейността, че включва оказване на 
техническа помощ във връзка с изпълнение на проект: „Пречиствателна станция за 
отпадъчни води на гр. Айтос“ , в това число и услуги, извършени от архитекти, 

инженери, икономисти, юристи и други специалисти, които са пряко свързани с 
изпълнението на проекта. Основна цел на дейността е да бъде осъществена 
консултантска подкрепа от инженери, икономисти, юристи и експерти по управление и 

отчитане на инвестиционни проекти, която да подкрепя ЗИП при организацията и 

управлението на проекта  (без да дублира задълженията на отделните членове на ЗИП), 

като крайният общ резултат от дейността е успешно завършен и отчетен ДБФП от 
страна на община Айтос. Посочил  е че Дейността включва в себе си 18 броя услуги по 

ТС на стр. 2-4 включително. На следващо място участникът е описал целите и 

очакваните резултати от подпомагане на ЗИП от Консултанта по ТС. Участникът е 
предложил комплексен подход за успешното изпълнение на услугата, които се състои в 

прилагането на: - Качествено и в срок извършване на предложените дейности; - 

Прилагане на добрите практики и опит на участника при изпълнение на предишни 

проекти проекти и договори; -Прилагане на мерки за за информация и публичност; - 
Координация, комуникация и взаимодействие с Възложителя в т.ч. с ЗИП, както и 

всички останали изпълнители на договори по проекта; - Методи замониторинг при 

изпълнението на проекта. На следващо място участникът е описал конкретните мерки, 
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които екипът ще прилага по отношение на осъществяването на вътрешен мониторинг 
по възложените за изпълнение дейности за изпълнители, като: 1.Праверка на 

документацията; 2. Осъществяване на периодична проверка на напредъка; 3.Оценка на 
събраната информация при осъществените проверки и представяне на препоръки за 
отстраняване на допуснати нередности; 4. Приемане на отделните етапи от 
извършените дейности само при наличие на определен предварителен резултат. На 

следващо място участникът е описал Списък на дейностите, които участникът ще 
изпълнява при изпълнението на поръчката. На следващо място е описал трите групи 

дейности от ТС, както следва:  
Група I – Административни дейности, извършвани от експерти по управление и 

отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, 
подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и др. с 
посочени 17 броя дейности от тази група от ТС; 

 Група II – Юридически дейности, във връзка с предоставяне на правни 

становища, подпомагане при осъществяване на процесуално представителство, 

комуникация със заинтересованите страни, участващи в инвестиционния процес и др.  

с посочени 17 броя дейности от тази група от ТС; 

 Група III – Дейности, извършвани от инженери и архитекти, свързани с 
инвестиционния процес и отчитане на договорите за строително монтажни работи, 

съгласно действащото законодателство - с посочени 13 броя дейности от тази група от 

ТС; Посочил е съдържанието на докладите. 
9.2. Кратко описание на Разпределение на задачите и отговорностите между 

експертите 
Участникът е представил органиграма на комуникацията между експертите и и 

взаимодействието с Възложителя и другите изпълнители на договори по проекта на 
стр. 12.  В табличен вид на стр. 13-14 е посочил в табличен вид експерт, изискванията 
към експерта, задачите и отговорностите. 

9.3. Кратко описание на Мерки за управление и преодоляване на риска 

Участникът в тази точка е представил анализ на риска, ккоито има за цел да 

идентифицира, остойности и разпредели основните рискове по проекта. Степента на 
риска се проявява както в заплахата за реализация на проекта, така и във възможността 
за нейното подобряване. Участникът е описал идентификацията на риска;  оценката на 
риска и управлението на риска на основните рискове посочени в Техническото 

предложение 5 броя, както следва: - Спиране на финансирането или забавяне на 
изплащане на дължимите средства; - Забавяне при получаване на наличната 
информация или неполучаване на информацията от съответните компетентни органи 

и/или изпълнители на свързани дейности;- Липса на ефективно сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта; - Липса на информация или 

недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите; - Промени в 

нормативната уредба. 
На стр. 16-23 включително участникът е предложил Стратегия за управление на 

рисковете, в която е предложил 10 броя точки за управление на риска. 
 

МОТИВИ: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то НЕ  отговаря на предварително обявените условия. 

1. В представеното Техническо предложение по образец № 2 не са описани 

следните дейности: „Изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на проекта, 
съгласно изискванията на ДБФП“ и „Изготвяне на окончателно искане за средства по 
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проекта“ от Група I, „Участва съобразно компетентността си при изготвяне на 
окончателен доклад за изпълнението на проекта, съгласно изискванията на ДБФП“ и 

„Участва съобразно компетентността си при изготвяне на окончателно искане за 
средства по проекта“ от Група II, както и  „Докладване за отчитане дейността на 
Консултанта“, „Участва съобразно компетентността си при изготвяне на окончателен 

доклад за изпълнението на проекта, съгласно изискванията на ДБФП“ и „Участва 

съобразно компетентността си при изготвяне на окончателно искане за средства по 

проекта“ от Група III, съгласно изискванията на Техническата спецификация на 
възложителя. 

2. В представеното Техническо предложение по образец № 2 в частта 

„Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“ са описани 

единствено задачите и отговорностите на експертите. Участникът не е посочил как 

експертите ще взаимодействат помежду си и по какъв начин ще бъде осъществявано 

взаимодействието с Възложителя по отношение на съгласуване и приемане на 

предмета на поръчката, съгласно изискванията на възложителя. 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва 
да се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и 

съдебната практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на 
заявленията за участие и/или офертите кандидатите и участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите.”. 

Предвид гореизложеното и с оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от 
ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от 
която е констатирано, че то НЕ отговаря на предварително обявените условия  и  на 

основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП предлага участникът ДЗЗД „ИБО-Пловдив“ 

с оферта вх. № 92-Ф-119/10.02.2017 год. да бъде отстранен от процедурата. 
 

10. Участник Тест Консултинг ООД, с оферта вх. № 92-Ф-122/10.02.2017год. 

Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС - 3 

работни дни. 

- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 3 работни дни. 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение  на проекта - 3 

работни дни. 

 Съдържание на техническото предложение: 
хххх Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП ххххх 

  

 МОТИВИ:  
 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то НЕ  отговаря на предварително обявените условия. 

 Представената Стратегия на Консултанта за изпълнение на поръчката, 
представлява препис на предвидените т.9 от Техническата спецификация дейности, без 
участника да аргументира своите бъдещи действия във връзка с тези дейности. 

Участникът предвижда /стр. 42/, че „Консултантът ще предпазва и защитава 

Възложителя, неговите служители и представители от всякакви действия, искове, 
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загуби или щети, възникнали от действие или пропуск на Консултанта при изпълнение 

на задълженията по договора, включително нарушаване на законови разпоредби или 

права на трети страни по отношение на патенти, търговски марки и други форми на 

интелектуална собственост“, което показва бланкетно разписване на стратегията и 

неотносимост на предложението към конкретния проект. На стр. 43 от приложението 

към Техническото предложение участника поставя като условие за работа с 

Възложителя надлежно упълномощаване от последния за представителство за целите 
на договора, което е в разрез с Общите условия по изпълнение на ДБФП и показва 
непознаване на същността на оферираните услуги. 

 В предложените Мерки за управление и преодоляване на риска, участника не е 
разгледал идентифицираните рискове по т.8 от Техническата спецификация на 
Възложителя, а именно: времевите рискови, неизпълнение на договорни задължения, в 

т.ч. забава на плащанията по договора от страна на възложителя, трудности при 

изпълнение на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната 
документация или продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна 

реакция от страна на местното население или неизпълнение от страна на изпълнител на 
друга дейност по проекта.  Участникът не е предложил Стратегия и/или Програма за 
управление на рисковете, а само мерки за управление на рисковете. Направил е 

„описание на възможни мерки за намаляване ефекта от риска“, но те общи и реално 

не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването на рисковете. 
Участникът не е предложил мерки за недопускането и/или ефективно предотвратяване 
и преодоляване на риска, респективно последиците от настъпването му.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва 
да се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и 

съдебната практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на 
заявленията за участие и/или офертите кандидатите и участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите.”. 

Предвид гореизложеното и с оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от 
ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от 
която е констатирано, че то НЕ отговаря на предварително обявените условия  и  на 

основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП предлага участникът Тест Консултинг ООД, 

с оферта вх. № 92-Ф-122/10.02.2017год. да бъде отстранен от процедурата. 
 

11. Участник Адвокатско дружество „Василева и Георгиев”, с оферта вх. № 

26-00-2/10.02.2017год. 

Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

- Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС - 1 

работен ден. 

- Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) - 1 работен ден. 

- Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение  на проекта - 1 работен 

ден.  

Представена е декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП    

11.1. Кратко описание на Стратегия на участника - стр.4-стр110 
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1.Мнение на консултанта относно целите и резултатите – контекст на проекта; 
цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта; основни задачи и очаквани 

резултати. 

2.План за работа за своевременна реализация на целите и очакваните резултати 

– Комуникация между участниците при изпълнение на ДБФП и договорите между 

съответните изпълнители; Познаване на правилата на финансиращата институция – 

МОСВ чрез ОПОС 2014-2020г; Законосъобразност при подготовката и провеждането 

на обществените поръчки; Добро познаване от страна на Изпълнителя на договорите с 
други изпълнители – участникът е описал седем броя дейности по две обособени 

позиции и по подобекти;  

3.Подход за управление изпълнението на поръчката – Много добро управление 

и координация на ресурсите, допусканията и рисковете; Използване на поуките и 

добрите практики от изпълнени проекти; Задълбочено познаване на институционалния 

и законодателния контекст; Силен екип от експерти; Средства, инструменти и методи 

за изпълнение на поръчката; Етапи на изпълнението на поръчката – подготвителен, 

работен – включва 24 дейности, заключителен, направления на дейностите – три групи, 

ресурси, необходими за изпълнение на заложените дейности и постигане на очакваните 

резултати. 

11.2. Кратко описание на Разпределение на задачите и отговорностите между 

експертите – стр.111-стр.133 

Участникът е описал състава и функциите на екипа – ръководител екип; 

ключови експерти. В табличен вид е представил матрица на разпределението на 
ключовите експерти по дейности. Описани са неключовите експерти и 

административния персонал Участникът е представил организационна структура  на 
екипа на Консултанта. 

11.3. Кратко описание на Мерки за управление и преодоляване на риска – 

стр.134-стр.147 

Участникът е описал оценка на риска, допусканията и предпоставки за успешно 

изпълнение на договора. Изброени са рисковете, посочени от Възложителя, като са 

посочени допълнителни девет рискове, описани с индикатори за възникване, мерки за 
предотвратяване и мерки за преодоляване. 

 

МОТИВИ: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то  отговаря на предварително обявените условия. 

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 

възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката участникът Адвокатско дружество „Василева и Георгиев”, с оферта вх. № 

26-00-2/10.02.2017год, се допуска до оценка на техническото предложение. 
 

III. Оценка на Техническите предложения на допуснатите участници: 

 

№ № по ред  

на 

постъпване 
на 

офертите 

Участник Входящ номер 

1. 1. БИМ Консултинг ООД  № 92-Ф-73 от 30.01.2017г. 
2. 2. Европрограм - КВП Консулт ДЗЗД  № 92-Ф-74 от 30.01.2017г. 
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3. 3. Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“  № 92-Ф-75 от 30.01.2017г. 
4. 4. Инвестиционно проектиране ЕООД  № 92-Ф-76 от 30.01.2017г. 
5. 5. Юнитем Айтос ДЗЗД  № 92-Ф-77 от 30.01.2017г. 
6. 8. Мист Проект ООД  № 92-Ф-80 от 30.01.2017г. 
7. 9. Агронт ЕООД  № 92-Ф-81 от 30.01.2017г. 
8. 10. ДЗЗД Транс - ЕР  № 92-Ф-118 от 10.02.2017г. 
9. 14. АД Василева и Георгиева  № 26-00-2 от 10.02.2017г. 

  

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 
възлагане: оптимално съотношение качество / цена. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът 
може да получи е 100 точки.  

Относителна тежест на показателите и методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертата. 

 

1. Срок за изпълнение – K1 – максимален брой точки – 60, изчислява се по следната 
формула: K1 = К1.1. + К1.2. +  К1.3 + К1.4 

K1 включва четири подпоказателя, както следва: 
1.1. Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС  – К.1.1 – 

максимален брой точки 15. 

К.1.1 =  (Аmin / Аi)  х  15  =   ...... ( брой точки ), където: 

Аmin - е минимално предложеният срок за реакция при изпълнение на препоръки на 
УО и МЗ на ОПОС  в работни дни, съгласно Техническите предложения на всички 

участници; 

Аi - е срокът за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС  в работни 

дни, съгласно Техническото предложение на съответния участник. 

Забележка: Срок за реакция при изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС  е 

времето от получена писмена препоръка на УО и МЗ на ОПОС до община Айтос до 

датата на протокол за организирана среща на участниците в изпълнението на 

съответния инвестиционен проект в работни дни и не може да бъде по-кратък от 

един работен ден.   

1.2. Срок за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите,– К.1.2 – максимален брой точки 15. 

К.1.2 =  (Бmin / Бi)  х  15  =   ...... ( брой точки ), където: 

Бmin - е минимално предложеният срок за подготовка на необходимите документи за 
провеждане на заседания на Звеното за управление на проектите в работни дни от 
Техническите предложения на участниците; 
Бi - е срокът за подготовка на необходимите документи за провеждане на заседания на 
Звеното за управление на проектите в работни дни, съгласно Техническото 

предложение на съответния участник. 

Предлаганият срок не може да бъде по кратък от един работен ден. 

1.3. Срок за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на проектите 
(технически и финансови) - К.1.3 – максимален брой точки 15 

К.1.3 =  (Вmin / Вi)  х  15  =   ...... ( брой точки ), където: 

Вmin - е минимално предложеният срок за изготвяне на справки и доклади за 
напредъка по изпълнение на проектите (технически и финансови) в работни дни, 

съгласно Техническите предложения на участниците; 



 

76 

 

Вi - е срокът за изготвяне на справки и доклади за напредъка по изпълнение на 
проектите (технически и финансови) в работни дни, съгласно Техническото 

предложение на съответния участник. 

Предлаганият срок не може да бъде по кратък от един работен ден. 

1.4. Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на проекта – К.1.4 – 

максимален брой точки 15 

К.1.4 =  (Гmin / Гi)  х 15  =   ...... ( брой точки ), където: 

Гmin - е минимално предложеният срок за изготвяне на окончателен доклад за 

изпълнение на първия етап на проекта в календарни дни, съгласно Техническите 
предложения на участниците; 
Гi - е срокът за изготвяне на окончателен доклад за изпълнение  на проекта в 

календарни дни, съгласно Техническото предложение на съответния участник. 

Предлаганият срок не може да бъде по кратък от един работен ден. 

 

Оценки на участниците: 

№ Участник 

Срок 

за 
реакц
ия.. 

Оцен
ка по 

показ
ател 

– 

К.1.1 

Срок 

за 
подгот
овка… 

Оценка 
по 

показа
тел – 

К.1.2 

Срок 

за 
изготв
яне на 
справк
и и … 

Оценка 
по 

показа
тел – 

К.1.3 

Срок 

за 
изгот
вяне 

на 
ОД 

Оценка 
по 

показа
тел – 

К.1.4 

1. БИМ Консултинг ООД 1 15 1 15 1 15 1 15 

2. 
Европрограм - КВП Консулт 
ДЗЗД 

1 15 1 15 1 15 1 15 

3. 
Обединение „Техническа 
помощ Айтос 2017“ 

1 15 1 15 1 15 1 15 

4. 
Инвестиционно проектиране 
ЕООД 

1 15 1 15 1 15 1 15 

5. Юнитем Айтос ДЗЗД 1 15 1 15 1 15 1 15 

6. 
Мист Проект ООД 1 15 1 15 1 15 1 15 

7. 
Агронт ЕООД 1 15 1 15 1 15 1 15 

8. 
ДЗЗД Транс - ЕР 1 15 1 15 1 15 1 15 

9. АД Василева и Георгиева 1 15 1 15 1 15 1 15 

  

Комисията обяви на сайта на Община Айтос http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-

338.html в раздел „Профил на купувача“ на следния линк:  http://aytos.bg/op-

predostavyane-tehnicheska-pomosht-upravlenieto-1824.html   и на таблото за съобщения 

на Община Айтос, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят 
на 30.06.2017г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос. 

Протоколът е съставен на 27.06.2017 год.  

 

На 30.06.2017 г., от 11.00 часа в Заседателна зала в сградата на Община Айтос, с 
адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3 комисията се събра и проведе публично 

заседание на основание чл. 57, ал. 3 изречение трето от ППЗОП, за обявяване на 
ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 27.06.2017 год., 

както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за 
провеждане на настоящото заседание.  
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На публичното заседание присъстваха упълномощени представители на подалите 
заявление за участие в процедурата и представители на средствата за масово 

осведомяване, а именно: 

1. Катя Йорданова Костадинова – представител на вестник „Народен приятел“ 

 

I. Комисията обяви резултатите от оценяването, на допуснатите до този етап 

оферти, по Показатели К.1.1, К.1.2, К.1.3 и К.1.4 отразени в Протокол № 2 от 27.06.2017 

год. 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, 

както следва: 
 

1. Участник  БИМ Консултинг ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-73 от 
30.01.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 
цена в размер на 235 000,00 лв. (словом: двеста тридесет и пет хиляди лева) без ДДС.  

 

2. Участник  Европрограм - КВП Консулт ДЗЗД, с подадена оферта вх. № 92-

Ф-74 от 30.01.2017г.  
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 
цена в размер на 313 200,00 лв. (словом: триста и тринадесет хиляди и двеста лева) без 
ДДС.  

 

3. Участник  Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“, с подадена 
оферта вх. № 92-Ф-75 от 30.01.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 
цена в размер на 269 999,00 лв. (словом: двеста шестдесет и девет хиляди деветстотин 

деветдесет и девет лева) без ДДС.  

 

4. Участник  Инвестиционно проектиране ЕООД, с подадена оферта вх. 

№ 92-Ф-76 от 30.01.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 
цена в размер на 257 200,00 лв. (словом: двеста петдесет и седем хиляди и двеста лева) 
без ДДС.  

 

5. Участник Юнитем Айтос ДЗЗД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-77 от 
30.01.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 
цена в размер на 165 000,00 лв. (словом: сто шестдесет и пет хиляди лева) без ДДС.  



 

78 

 

 

6. Участник  Мист Проект ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-80 от 
30.01.2017г.    
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 
цена в размер на 180 000,00 лв. (словом: сто и осемдесет хиляди лева) без ДДС.  

 

7. Участник  Агронт ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-81 от 
30.01.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 
цена в размер на 299 800,00 лв. (словом: двеста деветдесет и девет хиляди и 

осемстотин лева) без ДДС.  

 

 8. Участник  ДЗЗД Транс - ЕР, с подадена оферта вх. № 92-Ф-118 от 

10.02.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 
цена в размер на 234 333,00 лв. (словом: двеста тридесет и четири хиляди триста и 

тридесет и три лева) без ДДС.  

 

9. Участник  АД Василева и Георгиева, с подадена оферта вх. № 

26-00-2 от 10.02.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 
цена в размер на 235 000,00 лв. (словом: двеста тридесет и пет хиляди лева) без ДДС.  

 

След оповестяване на ценовите предложения Комисията продължи работата си 

в закрито заседание, на което извърши преглед на ценовите предложения за 
съответствие с изискванията на Възложителя и дали е налице хипотезата на чл. 72, ал. 

1 от ЗОП.  

По отношение на оповестените ценови предложения Комисията установи, че 

предложенията на участниците са в рамките на прогнозната стойност, представени са 

съгласно образеца и указанията в него, не съдържат грешки. 

 

III. Писмени обосновки. 

Комисията извърши проверка за наличието на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от 
ЗОП, от която се установи, че Ценовите предложения на участниците „Юнитем 

Айтос“ ДЗЗД и „Мист проект” ООД са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 
средните стойности на предложенията на останалите участници по същия показател за 
оценка. 

Предвид изложеното бе взето решение на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, на 

участниците да бъде изискана подробна писмена обосновка относно начина на 
образуване на предложенията им по показател: предлагана цена K2, като срока за 

представянето им следва да бъде 5-дневен срок от получаване на искането от 
участника. 
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В 13.00 часа беше закрито заседанието на комисията. 
 

На 11.07.2017г. в 09.00 часа комисията, в редовен състав, се събра на закрито 

заседание, като задачата й беше да извърши преглед на представените писмени 

обосновки, както следва: 
1. „Юнитем Айтос“ ДЗЗД, с вх. №  92-Ф-869/05.07.2017г.; 
2. „Мист проект” ООД, с вх. № 92-Ф-858/1/ от 06.07.2017 г.; 

 

Участникът „Мист проект” ООД не е представил в законоустановения 5-

дневен срок обосновка за начина на образуване на предложената от него цена. 
МОТИВИ: 

Писмото е изпратено на участника на посочения от него е-майл адрес по 

електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. Срокът за представянето на обосновка изтича на 05.06.2017 год. в 

17:00 часа в рамките на установеното работно време на общината. Участникът е 
изпратил на е-майл адреса на общината писмена обосновка на 06.07.2017 год. в 15:29 

часа, която е входирана в деловодството на общината с вх. № 92-Ф858(1) от 06.07.2017 

год. На 07.07.2017 год. обосновката е получена и по куриер в общината,  но е след 

определения срок от комисията, а и не са спазени условията на Закона за електронния 

документ и електронния подпис от участника.  
Предвид гореизложеното, както и на основание чл.107, т. 3, предложение първо 

от ЗОП, Комисията предлага офертата на „Мист проект” ООД – представена с вх.№ 

92-Ф-80 от 30.01.2017г. да бъде отстранена от участие поради изложените по-горе 
мотиви. 

 

Разглеждане на представената обосновка от Комисията: 
1. „Юнитем Айтос“ ДЗЗД, с вх. №  92-Ф-869/05.07.2017г. 
Участникът е представил обосновка относно показател: K2 - предложена цена, 

като се позовава на следните аргументи, които ще бъдат описани накратко в настоящия 

Протокол: В точка 1 участникът посочва, че предлаганата цена за изпълнение на 
поръчката, а именно – 165 000,00 лева без ДДС при формирането, на която са взети 

предвид изброените фактори, като е съобразена с броя на ангажираните експерти, 

продължителността на представяната услуга и заложен минимален процент печалба. 
Зависимостта между висока цена на услугата и качественото изпълнение и 

предоставяне на услугата, предмет на настоящата поръчка, която не следва да е 

правопропорционална и не съществува необходимост да бъде предлагана цена, която е 

необосновано висока, предвид обема и обхвата на услугата, която следва да се 

предостави. В точка 2 в представената обосновка участникът е посочил, че в 

съответствие с изложените съображения, е предложил следната разбивка: 
- На първо място посочва, че предложените от него експерти за изпълнение на 

поръчката, са 8 броя, съгласно изискванията на възложителя. Ръководителят на екипа е 
икономист и управител на фирмата – партньор „Юни Проджект“ ЕООД; 

- На второ място е посочил, че разполага с  богата техническа база, което му 

спестява необходимостта от осигуряването на оборудване, с което да може да 
изпълнява договорните си задължения по отчитане на двата проекта, както и разходите 
за наемането и поддръжката им. 

Посочил, е че предлаганата цена е калкулирана при осъществяване на 

посещения на място и от тримата експерта. Като средна честота на посещенията е 

заложил посещение веднъж седмично за първоначално събиране на информация, за 
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запознаване на място с напредъка на дейностите, които биха имали отношение към 

навременното законосъобразно отчитане на проектите. 
По-нататък в табличен вид е описал разходите, които са били съобразени при 

формиране на цената, както и основанията за тяхното включване: 
Вид разход Ед. брой 

/кол-во/ 

Общ брой 

/кол-во/  

Брой експерти общо Забележка 

Дневни пари 20 лева/при  

нощувка са 

предвидени 

дневни пари 

за 2 дни, 

общо 40 лв. 

за два дни за 

1 експерт 

96 * 40 = 3840 

лева 

8 бр. експерта /24 

месеца по 1 

посещение на всеки 

от 8-те експерта 96 

посещения/ 

3 840,00  

Квартирни  96 бр. 

нощувки 

96 * 60 = 3840 8 бр. експерта /24 

месеца по 1 

посещение на всеки 

от 8-те експерта 96 

посещения/ 

5760,00 Цената за 

нощувка е 

определена 
като средна 

цифра 

Дневни пари 

/без нощувки/ 

10 лева /ден/ 

1 експерт 
24 месеца * 1 

посещение на 8 

експерта 192 х 

10 = 1920 

8 бр. експерта /24 

месеца по  8 

експерти - 192 

посещения/ 

1920,00  

Пътни разходи 

София-Айтос-

София 

42-лв. 

двупосочен 

билет  

192 * 42 = 8064 

лв. 

8 бр. експерта /24 

месеца по  8 

експерти - 192 

посещения/ 

8 064,00 Изчислени на 

база средно 

месечно 

потребление 
при отчитане 

на 
сходнипроекти 

с близък обем 

и обхват. 
Канцеларски 

материали и 

куриерски 

услуги 

171,50 

лева/месец 

171,50 * 24 

месеца = 4 

116,00 лв. 

Хартия, тонер, 

папки, класьори, 

дискове, 
поддръжка на 

мултифункционалн
ите устройства, 
ползване на 

куриерси услуги 

при осъществяване 

на кореспонденция 

с Възложителя 

4 116,00  

Осигуряване на 

възнаграждения 

на 8 бр. 

експерти 

8 бр. 8 * 650,00 лв. * 

24 месеца = 124 

800,00 

 124 800,00  

Печалба  10 % 10% За целия период на 

договора 
16 500,00 Заложена е 

оптимална 
печалба при 

условията на 

отчитане на 

два проекта 

    165 000,00 Цената е без 
ДДС 

 В своята обосновка участникът е посочил, че така посочените мотиви 

обосновават приложимостта на предвидените в ЗОП условия, при които е допустимо 
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прилагане на 20 % по-благоприятна цена, а именно наличието едновременно на две 

условия: 

- Наличие на изключително благоприятни условия за участника – екип от 
висококвалифицирани експерти, които не се нуждаят от повишаване на 
квалификацията си; наличие на собствен оборудван офис на територията на град 

София и наличие на постоянни приходи от изпълнението на други  проекти, които 

водят до спестяването на разходи за възнаграждения на експертите, работещи на 
трудов договор и издръжка на офис; 

- Икономичност при изпълнение на поръчката – висококвалифицирани 

експерти, работещи на трудов договор в дружеството, наличието на постоянни 

приходи от изпълнението на други проекти и водят до спестяването на разходи. 

 

МОТИВИ:  

Комисията не приема така представената обосновка на участника „Юнитем 

Айтос“ ДЗЗД,  с  подадена оферта вх. № 92-Ф-77 от 30.01.2017г., поради липса на 
обективни обстоятелства, които да обосноват било оригинално решение за 
изпълнението на обществената поръчка, било изключително благоприятни условия за 

участника и/или икономичност при изпълнението на обществената поръчка или 

техническо решение, водещи до предимство по отношение на предложената цена пред 

останалите участници,а именно: 

На първо място следва да бъде отбелязано, че комисията за разглеждане и 

оценка на офертите е спазила процедурата по чл.72, ал. 1 от ЗОП и е изискала 
подробна писмена обосновка на предлаганата от участника цена за изпълнение на 
поръчката. 
 На следващо място комисията не приема посоченото от участника в 

обосновката, като: 

-  Наличието на екип от висококвалифицирани експерти, които не се нуждаят от 
повишаване на квалификацията им; наличие на собствен оборудван офис на 
територията на град София и наличие на постоянни приходи от изпълнението на други  

проекти, които водят до спестяването на разходи за възнаграждения на експертите му, 

работещи на трудов договор и издръжка на офис; 
За комисията не е ясно наличието на собствен оборудван офис на територията 

на град София, с какво допринася за оферираната по-ниска цена. В този смисъл не 
намира аргументи за някакви ясно изразени конкурентни предимства от техническо 

естество, които да са по-благоприятни и биха могли да обосноват ценовата оферта на 

участника. На следващо място комисията установи, че в депозираната писмена 
обосновка участникът нееднократно акцентира върху възможността да използва 
ресурси на база други постоянни приходи от изпълнението на други проекти, по които 

се осигурява възнаграждение, поради което водят до спестяването на разходи за 
възнаграждения на експертите му. Участникът твърди, че същите получават 

възнаграждението си на друго основание. Комисията счита за икономически 

необоснована тезата, че въз основа на други изпълнявани проекти, по които се 
осигурява възнаграждение - редица от разходите на участника могат да останат 

некалкулирани при формиране на предлаганата от него цена. 

- Наличието на икономичност при изпълнение на поръчката – участникът 
посочва в обосновката си висококвалифицирани експерти, работещи на трудов договор 

в дружеството, наличието на постоянни приходи от изпълнението на други проекти, 

които водят до спестяването на разходите му. 

Комисията намира, че посоченото обстоятелство - наличието на квалифициран 

персонал - не представлява конкурентно предимство за участника, тъй като 
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изискванията към квалификацията и опита на екипа – от една страна, са част от 
минималните изисквания, заложени от Възложителя, които следва да бъдат покрити от 
участниците в процедурата, а от друга страна - всеки от допуснатите участници е 
доказал, че има на разположение екип, със сериозен опит в областта на предмета на 

поръчката – обстоятелство, което не се разглежда от комисията като предимство за 
съответния участник, а единствено като квалификационно изискване за допустимост на 
съответната оферта. Притежаваният персонал е стандартен показател, съпоставим с 

тези на останалите участници в процедурата, но той не попада в обхвата на 
регламентираните от законодателя хипотези, въз основа на които комисията за 
провеждане на процедурата може да приеме обосновката за 20 %  по – ниска цена. 

Комисията не може да приеме, че единствено наличието на персонал от 
участника дава предимство, като по-благоприятно положение за участника и условия 

на субекта спрямо другите участници по смисъла на чл.72, ал.2, т.1 и т. 2 от ЗОП, в 

случай, че участникът е имал предвид това законово обстоятелство. 

На следващо място комисията не приема посоченото от участника, че наличието 

на богата техническа база му спестява необходимостта от осигуряването на 
оборудване, с което да може да изпълнява договорните си задължения по отчитане на 

двата проекта. Предметът на настоящата поръчка е Предоставяне на техническа 
помощ за управлението на проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. 

Айтос“. Изпълнението на дейността включва оказване на техническа помощ във връзка 
с изпълнение на проекта, в това число и услуги, извършени от инженери, икономисти, 

юристи и други специалисти, които са пряко свързани с изпълнението на проекта, 
която да подкрепя ЗИП при организацията и управлението на проекта.   

Т.е. настоящата поръчка се възлага за оказване на техническа помощ във връзка 
с изпълнение на един проект, а не както се е  обосновал участникът за отчитането на 
двата проекта.  

За комисията не е ясно посоченото от участника в таблицата за: Осигуряване на 
възнаграждения на 8 бр. експерти умножено със 650,00 лв. на експерт за месец  

умножено с 24 месеца е равно на 124 800,00, т.е. колко човекочаса работа на 
ключовите експерти и на ръководителя екип, по осреднена часова ставка предвижда 
участника, за изпълнение на дейността. Комисията не може да направи проверка на 

заявените от участника данни за начина на образуване на възнаграждението. 

За ръководителя на екип, участника в представената обосновка  е посочил, че е 

и управител на фирмата – партньор „Юни Проджект“ ЕООД, по-нагоре в таблицата е 
предвидил възнаграждение в размер на 650,00лв. Съгласно Приложение № 1 към чл. 9, 

ал.1, т.1 от Закона за бюджета на данък обществено осигуряване за 2017 г. месечният 
осигурителен доход за ръководителя или управителя  е 970,00 лева. т.е. участникът в 

разбивката е калкулирал възнаграждение за ръководителя с 320,00лева по-малко. 

Представената рекапитулация на предвидените разходи за изпълнение на предмета на 
поръчката не съответства на предложената по-ниска цена от участника. 

Никъде в обосновката не е посочена почасовата заетост, нито пък размерът на 
часова ставка при ценообразуване на месечното възнаграждение на специалистите, 
наети на граждански договор, както следва: Стела Любенова Иванова – експерт 
пречиствателен процес, Валя Николова Димитрова експерт финанси и Кристина 
Валентинова Георгиева – експерт юрист, поради което комисията счита, че участникът 
в представената таблица по-горе следва да е калкулирал отделна стойност за 3 

експерти. В посочената разбивка по-горе участникът декларира, че експертите му са 

служители назначени на  трудов договор, в ЕЕДОП са декларирани като експерти 

назначени на граждански договор, т.е. участникът си противоречи сам на себе си с това 

свое изявление.  
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На следващо място специалистите наети на граждански договор се осигуряват 
по различно процентно съотношение спрямо работещите на трудово правоотношение, 
което е дължимо от работодател, както и участникът не е представил в калкулацията. 

Липсва в калкулацията начисленията за социално и здравно осигуряване, които 

са за сметка на работодателя, т.е. участникът не е докакал оферираната по-ниска цена. 
 

Комисията счита, че с оглед признатото ѝ от ЗОП право да преценява по 

целесъобразност (и съгласно практиката на КЗК и на ВАС, например  решение № 1079 

от 04.09.2013 г. на КЗК потвърдено с Решение № 106/2014 г. на ВАС, Решение № 

714/2014 г. на КЗК и други) и в рамките на тази целесъобразност не приема доводите и 

аргументите, представени от участника като обективно обуславящи ценовата му 

оферта по показател: Предлагана цена К2 в нейната цялост.  
Комисията на основание чл. 72, ал. 3, изречение трето от ЗОП не приема 

предложената от участника цена, тъй като с представената обосновка участникът не е 
обосновал предложената цена или разходите, в нея не са спазени норми и правила, 
свързани със социалното и трудовото право. 

Предвид гореизложеното Комисията предлага офертата на „Юнитем Айтос“ 

ДЗЗД – представена с вх. № 92-Ф-77 от 30.01.2017г.на основание чл.107, т. 3, 

предложение второ от ЗОП, да бъде отстранена от участие поради изложените по-горе 
мотиви. 

 

IV. Оценка на участниците по показател за оценка – K2. 

Съгласно документацията за участие, Оценката на участниците по показателя 

K2, се получава по следната формула: 
 K2 - предложена цена - с максимален брой точки - 40 

Оценката се формира по формулата: 
 

K2 = (Цmin / Цi) х 40 = .......... (брой точки), където: 

Цmin  - е минималната предложена цена в лева,  съгласно Ценовите предложения 

от всички допуснати до оценка участници; 

Цi - е предложената цена в лева, съгласно Ценовото предложение на съответния 

участник. 

№ Участник 

Предложена цена Оценка по 

показател – 

K2 

1. БИМ Консултинг ООД 235 000,00 39,89 

2. Европрограм - КВП Консулт ДЗЗД 313 200,00 29,93 

3. Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“ 269 999,00 34,72 

4. Инвестиционно проектиране ЕООД 257 200,00 36,44 

5. Агронт ЕООД 299 800,00 31,27 

6. ДЗЗД Транс - ЕР 234 333,00 40 

7. АД Василева и Георгиева 235 000,00 39,89 

При гореописаните обстоятелства, съгласно документацията за участие, 
Комисията пристъпи към комплексна оценка на предложението на участника. 

 

Съгласно документацията за участие,  Комплексната оценка на всяка оферта ще 
се определя съгласно следната формула:  
 

Комплексна оценка на предложението и крайно класиране на участниците 
Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата:   
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К0 = K1 + K2   

Комплексните оценки на участниците са: 

№ Участник 

Оценка по 

показател 

– К.1.1 

Оценка по 

показател 

– К.1.2 

Оценка 
по 

показате
л – К.1.3 

Оценка 
по 

показате
л – К.1.4 

Оценка 
по 

показате
л – K2 

Комплекс
на оценка 

- К0 

1. 
БИМ Консултинг 
ООД 

15 15 15 15 39,89 99,89 

2. 
Европрограм - КВП 

Консулт ДЗЗД 
15 15 15 15 29,93 89,93 

3. 
Обединение 
„Техническа помощ 

Айтос 2017“ 

15 15 15 15 34,72 94,72 

4. 
Инвестиционно 

проектиране ЕООД 
15 15 15 15 36,44 96,44 

5. Агронт ЕООД 15 15 15 15 31,27 91,27 

6. 
ДЗЗД Транс - ЕР 15 15 15 15 40 100 

7. 
АД Василева и 

Георгиева 
15 15 15 15 39,89 99,89 

 

V. След извършване на комплексното оценяване, Комисията извърши класиране 
на офертите в откритата процедура, както следва:  

I-во място - участник ДЗЗД Транс - ЕР, с комплексна оценка от 100 точки; 

II-ро място 

- участник БИМ Консултинг ООД, с комплексна оценка от 99,89 точки; 

- участник АД Василева и Георгиева, с комплексна оценка от 99,89 точки; 

III-то място - участник Инвестиционно проектиране ЕООД, с комплексна 
оценка от 96,44 точки; 

IV-то място - участник Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“, с 
комплексна оценка от 94,72 точки; 

V-то място - участник Агронт ЕООД, с комплексна оценка от 91,27 точки; 

VI-то място - участник Европрограм - КВП Консулт ДЗЗД, с комплексна 
оценка от 89,93 точки; 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на техническа помощ за 

управлението на проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град 

Айтос“, с класирания на I-во място участник.  

Протоколът е съставен на 11.07.2017 год. 

 

Настоящият доклад е съставен на 11.07.2017 год. в един оригинален екземпляр и 

заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за 
утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

 На основание чл. 106 ал. 1 от ЗОП, неразделна част от настоящия доклад 

представляват Протокол № 1 от 13.03.2017 год., Протокол № 2 от 27.06.2017год., 

Протокол № 3 от 11.07.2017 год.  

 

 

Председател:……… (п)…………….. 
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Мариана Димова  
и Членове:  

1. ………(п)………………  3. ……………(п)……………. 

          инж. Димитър Зайков    Весела Бубова  
 

2. ………(п)………………  4. ……………(п)……………. 

         инж. Йорданка Попова    Йоан Костадинов 

 

 

Настоящият доклад, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата 
документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 
11.07.2017 год. 

 

 

Предал:………… (п)……………………      - Председател на комисията 
 

 

Приел:………(п)…………….  - Възложител  

Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 

 

 
Информацията е заличена на основание чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД 

 


