
П Р О Т О К О Л № 1 

На 13.01.2020 г. от 12:00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание  

на Комисията назначена със Заповед № РД-08-37 от 13.01.2020 г. на Кмета на Община Айтос  

със задача да разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител за 

възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание―, с предмет: „Авариен ремонт 

на читалище „Пробуда“ в УПИ X, кв. 14 по плана на с.Мъглен, общ. Айтос”, открита с 

Решение № ОП-19-51 от 18.12.2019 г.  на Кмета на Община Айтос, с уникален номер в РОП на 

АОП 00195-2019-0016, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – външен експерт 

 

Членове:  

1. Ваня Петкова – Началник отдел „ИДРР―; 

2. Мюмюн Мюмюн – Старши експерт в дирекция „ТСУРР―. 

 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците. 

 

Комисията, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне 

на получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията откри заседанието, като обяви състава на комисията, 

дневния ред, определения срок за приключване на нейната работа и протокола по чл. 48, ал. 6 

ППЗОП. 

До 17:00 часа на 10.01.2020 год. са постъпили 9 броя оферти за участие в процедурата, а 

именно: 

  

№ 

по 

ред 

 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-42/10.01.2020 год., 10:23 „Мик Билд Русе“ ЕООД  

2. 92-Ф-43/10.01.2020 год., 10:26 „НСК София“ ЕООД 

3. 92-Ф-44/10.01.2020 год., 10:27 „Латстрой 1“ ЕООД 

4. 92-Ф-45/10.01.2020 год., 11:01 „Адел – М“ ЕООД 

5. 92-Ф-46/10.01.2020 год., 11:02 „АРК – Билдинг“ ООД 

6. 92-Ф-50/10.01.2020 год., 11:48 „Мидия инфраструктурно строителство“ ООД 

7. 92-Ф-53/10.01.2020 год., 13:23 „Строй комерс“ ЕООД 

8. 92-Ф-54/10.01.2020 год., 15:35 „Андезит“ ООД 

9. 92-Ф-55/10.01.2020 год., 15:48 „Елмон груп“ ООД 

 

 

  Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки, като основания за отвод не бяха установени. 

 

I. Отваряне на офертите 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание, както следва: 

1. Участник № 1 „Мик Билд Русе“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-42/10.01.2020 год., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри―. 
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С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри―.  

 

2. Участник № 2 „НСК София“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-43/10.01.2020 год., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри―. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. 

 

3. Участник № 3 „Латстрой 1“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-44/10.01.2020 год., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри―. 

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. 

 

4. Участник № 4 „Адел – М“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-45/10.01.2020 год., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри―. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. 

 

5. Участник № 5 „АРК – Билдинг“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-46/10.01.2020 год., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри―. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. 

 

6. Участник № 6 „Мидия инфраструктурно строителство“ ООД, с оферта вх. № 92-

Ф-50/10.01.2020 год., представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 

съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри―. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. 

 

7. Участник № 7 „Строй комерс“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-53/10.01.2020 год., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри―. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. 

 



3 

 

8. Участник № 8 „Андезит“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-54/10.01.2020 год., представена 

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри―. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. 

 

9. Участник № 9 „Елмон груп“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-55/10.01.2020 год., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри―. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. 

 

След извършване на всички действия съобразно законовите изисквания, приключи 

публичната част на заседанието. 

 

В периода от 14.01.2020 г. до 17.01.2020 г., комисията проведе закрити заседания в 

пълен състав, като разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

II. В хода на работата си Комисията констатира следното: 

1. Участник № 1  „Мик Билд Русе“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-42/10.01.2020 год., е 

представил следните документи: 

- опис на представените документи по образец; 

- еЕЕДОП на участника „Мик Билд Русе― ЕООД на електронен носител в pdf формат; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката на хартиен носител; 

- Плик „ Предлагани ценови параметри―. 

 

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: 

 

1.1. Участникът не е представил Заявление за участие (свободна форма); 

1.2. Членовете на комисията установиха, че представеният, на електронен носител, 

еЕЕДОП не е подписан с квалифициран електронен подпис от представляващия.  

В т. 63.2 от Раздел VІІІ. Заявяване на участие и съдържание на офертите от 

Документацията за участие, възложителят е изискал Стопанският субект зарежда в 

системата получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-

response), след което ЕЕДОП в pdf формат следва да се подпише с електронен подпис от 

представляващия участника. Участникът е представил ЕЕДОП на електронен носител CD в 

pdf формат, в който не се съдържа електронен подпис. Участниците следва стрикно да спазват 

указанията на възложителя за представяне на  документи.  
 

1.3. еЕЕДОП на участника „Мик Билд Русе“ ЕООД 
- В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в 

поле: Образователна и професионална квалификация: участникът не е декларирал 

наличието на Технически ръководител на обекта. 
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 Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2. от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и т. 

22.2.2. от документацията за участие, а именно: Технически ръководител на обекта – да има 

образователно квалификационна степен съгласно чл. 163 а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. Да 

имат опит като технически ръководител (по смисъла на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ) на поне един 

обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката. Забележка: *Едно 

физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. 

- В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в 

поле: Образователна и професионална квалификация: За предложената като Експерт по 

контрол качеството Йордан Иванчев Петров – е декларирано, че притежава удостоверение № 

10137/23.05.2019 год. от ЗБУТ Академи - Експерт контрол на качеството. 

От така посочената информация за  Комисията не е ясно дали декларираното 

Удостоверение съответства на  предварително обявените изисквания на Възложителя посочени 

в т. 2.3. от технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за 

поръчка и т. 22.2.3. от документацията за участие, а именно: Експерт „Контрол по качеството - 

да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти 

със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. 

- В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в 

поле: Образователна и професионална квалификация: За предложената като Експерт по ЗБУТ  

Елена Огнянова Николова – е декларирано, че притежава удостоверение № 10138/23.05.2019 

год. от ЗБУТ Академи Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

От така посочената информация за  Комисията не е ясно дали декларираното 

Удостоверение съответства на  предварително обявените изисквания на Възложителя посочени 

в т. 2.4. от технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за 

поръчка и т. 22.2.4. от документацията за участие, а именно: Експерт по безопасност и здраве в 

строителството - да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве― 

съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

допълнен еЕЕДОП в тези части с изискващата се информация или на основание чл.67, ал.5 от 

ЗОП да представи всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в 

еЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи  

Заявление за участие и еЕЕДОП, които следва да бъде електронно подписан от 

представляващия участника, както и да допълни изискуемата информация по т. 1.3 и/или 

представи допълнителни документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 

тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

2. Участник № 2 „НСК София“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-43/10.01.2020 год., е представил 

следните документи: 

- Опис на представените документи; 

- еЕЕДОП - на участника „НСК София― ЕООД на електронен носител (CD), електронно 

подписан; 

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец)   

- Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. в) от ППЗОП за съгласуване с клаузите на 

приложения проект на договор 

- Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. г) от ППЗОП за срока на валидност на офертите 

- Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП за спазване на задълженията, свързани с 
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данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

- Плик „Предлагани ценови параметри―. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията констатира липси, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 

 

2.1. Участникът не е представил Заявление за участие (свободна форма); 
 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

Заявление за участие, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

 

3. Участник № 3 „Латстрой 1“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-44/10.01.2020 год., е 

представил следните документи: 

 - Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „Латстрой 1― ЕООД на електронен носител /CD/, електронно 

подписан; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) на хартиен и 

електронен носител; 

- Декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102 ал. 1 от ЗОП 

- Плик „Предлагани ценови параметри―. 

 

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: 

 

3.1.Участникът не е представил Заявление за участие (свободна форма) 

 3.2. еЕЕДОП на участника „Латстрой 1“ ЕООД: 

 - В Част IV. „Критерии за подбор―, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания―, За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид, 

участникът е декларирал, че е изпълнил следните обекти: 1. „Изпълнение на СМР на 

административна сграда - офиси‖, с получател „Темпо инс― ООД; 2. „СМР на общински сгради 

в община Своге- по об.поз.1- Ремонт кметство с. Владо Тричково‖, с получател „БГ Строй- Д‖ 

ЕООД и 3. „Ремонт на покрив здравна служба- с. Голяма вода‖, с получател „БГ Строй- Д‖ 

ЕООД.  

 На основания чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията извърши справка в публичния регистър на 

АОП и установи, че изпълнител на обект № 2 е „БГ Строй- Д‖ ЕООД. Освен това комисията 

извърши справка в Профил на купувача на Община Самуил, относно обект № 3 и установи, че 

липсва информация за възлагане на СМР на обект „Ремонт на покрив здравна служба- с. 

Голяма вода‖. Относно обект № 1, комисията не намери данни за възлагане и изпълнение на 

обекта от участника. Участникът не е доказал,  че има опит в изпълнение на строителни 

дейности сходни с предмета на поръчката. 

 Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 1. от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и т. 22.1. 

от документацията за участие, а именно: През последните 5 (пет) години от датата на подаване 

на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета 

на поръчката. *За строителство сходно с предмета на поръчката се приемат строителни 

дейности, свързани с изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или ремонт на 

читалище и/или сграда за обществено обслужване. 
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 Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

Заявление за участие и допълнен еЕЕДОП в тези части с изискващата се информация или на 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП да представи всички или част от документите, чрез които се 

доказва посочената в еЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

 

4. Участник № 4 „Адел – М“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-45/10.01.2020 год., е 

представил следните документи: 

 - Опис на представените документи; 

 - еЕЕДОП - на участника „Адел – М― ЕООД на електронен носител (CD), електронно 

подписан; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец; 

- Декларация за срок на валидност на офертата; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и 

условията на труд; 

- Работна програма за изпълнение на строителството; 

- Линеен план график; 

- Плик „Предлагани ценови параметри―. 

 

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: 

 

4.1. Участникът не е представил Заявление за участие (в свободна форма). 

4.2. еЕЕДОП на участника „Адел – М“ ЕООД: 

- В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в 

поле: Образователна и професионална квалификация: За предложения като Експерт контрол по 

качеството - Марияна Георгиева Иванова е декларирано, че притежава Удостоверение от 

ТЮФ РЕЙЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ № TRB-16-0223/20.05.16 г. 

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2. от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и т. 

22.2.3. от документацията за участие, а именно: Експерт „Контрол по качеството― - да 

притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. 

- В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в 

поле: Образователна и професионална квалификация: За предложения като Експерт по ЗБУТ  

Мария Митева Петкова – е декларирано, че притежава удостоверение №3651-3/21.12.19 

г.валидно до 21.12.20 г. за завършен курс на обучение,съгласно Наредба №2 за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително 

монтажни работи, издадено от „СТМ „Авицена-Д― – Бургас. 

От така посочената информация за  Комисията не е ясно дали декларираното 

Удостоверение съответства на  предварително обявените изисквания на Възложителя посочени 

в т. 2.4. от технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за 

поръчка и т. 22.2.4. от документацията за участие, а именно: Експерт по безопасност и здраве в 

строителството - да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве― 

съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. 
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Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

Заявление за участие и допълнен еЕЕДОП в тези части с изискващата се информация или на 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП да представи всички или част от документите, чрез които се 

доказва посочената в еЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

 

5. Участник № 5 „АРК – Билдинг“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-46/10.01.2020 год., е 

представил следните документи: 

 - Опис на представените документи; 

 - еЕЕДОП на участника „АРК – Билдинг― ООД на електронен носител (CD), електронно 

подписан; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец; 

- Плик „Предлагани ценови параметри―. 

 

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: 

 

5.1. Участникът не е представил Заявление за участие (в свободна форма). 

5.2. еЕЕДОП на участника „АРК – Билдинг“ ООД 

- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в 

поле: Образователна и професионална квалификация: За предложената като Експерт „Контрол 

по качеството― - Юлия Пенчева Димитрова не е деклариран обекта  на който е придобит опита 

на експерта и изпълняваната длъжност.  

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2. от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и т. 

22.2.3. от документацията за участие, а именно: Експерт „Контрол по качеството― - … Да има 

опит като експерт „Контрол по качеството― на поне един обект с предмет и обем, 

идентичен или сходен, с този на поръчката. 

- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в 

поле: Образователна и професионална квалификация: За предложената като Експерт по 

безопасност и здраве в строителството - Янка Георгиева Карапетрова, участникът е 

декларирал, че притежава Удостоверение № 2855/06.08.2019 год. за „Длъжностно лице по 

безопастност и здраве― в строителството от Център за професионално обучение „МИКС‖ гр. 

Казанлък. За предложения експерт не е деклариран обекта  на който е придобит опита ѝ и 

изпълняваната длъжност. 

От така посочената информация за  Комисията не е ясно дали декларираното 

Удостоверение съответства на  предварително обявените изисквания на Възложителя посочени 

в т. 2.4. от технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за 

поръчка и т. 22.2.4. от документацията за участие, а именно: Експерт по безопасност и здраве в 

строителството - да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и 

здраве“ съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането 

на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да има опит 

като експерт „БЗС― на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този 

на поръчката. 

При подаване на оферта, съответствието с изискванията по т. 22.2. се декларира в 

еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор‖, Раздел В „Технически и професионални 

способности―, т. Технически лица или органи за контрол на качеството Икономическият 

оператор може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за 
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контрола на качеството, като посочи специалистите, които ще изпълняват обществената 

поръчка в това число:  

 Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето 

при изпълнение на обществената поръчка, обекта на който е придобит опита на 

експерта и заеманата позиция). 

 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

Заявление за участие и допълнен еЕЕДОП в тези части с изискващата се информация или на 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП да представи всички или част от документите, чрез които се 

доказва посочената в еЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

 

6. Участник № 6 „Мидия инфраструктурно строителство“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-

50/10.01.2020 год., е представил следните документи: 

 - Заявление за участие (в свободна форма); 

- Опис на представените документи; 

 - еЕЕДОП на участника „Мидия инфраструктурно строителство― ООД на електронен 

носител (CD), електронно подписан; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец; 

- Плик „Предлагани ценови параметри―. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени 

всички необходими документи и са в съответствие с предварително обявените изисквания към 

личното състояние и критериите за подбор. 

 

7. Участник № 7 „Строй комерс“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-53/10.01.2020 год., е 

представил следните документи: 

- Опис на представените документи; 

 - еЕЕДОП на участника „Строй комерс― ЕООД на електронен носител (CD), електронно 

подписан; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец; 

- Плик „Предлагани ценови параметри―. 

 

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: 

 

7.1. Участникът не е представил Заявление за участие (свободна форма); 

 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

Заявление за участие, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

 

8. Участник № 8 „Андезит“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-54/10.01.2020 год., е представил 

следните документи: 

- Опис на представените документи; 

 - еЕЕДОП на участника „Андезит― ООД на електронен носител (CD), електронно 

подписан; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката на хартиен и електронен 

носител; 

- Удостоверение от Централен Професионален Регистър на Строителя; 
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- Удостоверение за наличието и липсата на задължения; 

- Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 

строителството―; 

- Плик „Предлагани ценови параметри―. 

 

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: 

 

8.1. Участникът не е представил Заявление за участие (свободна форма); 

8.2. еЕЕДОП на участника „Андезит“ ООД: 

- В Част IV: Критерии за подбор, ɑ: Общо указание за всички критерии за подбор 

Икономическият оператор отговаря на всички задължителни критерии за подбор, участникът е 

отговорил „Да― и не е попълнил другите раздели от тази част за доказване на критериите за 

подбор.  

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в раздел 

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, раздел III.1.2) Икономическо и 

финансово състояние и в раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от 

обявлението за поръчка и т. 20, 21 и 22 от документацията за участие, а именно:  

- Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.  

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 

от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи - първа категория, пета 

група, или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски 

регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица. При 

подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии 

за подбор‖, Раздел А „Годност―, т. Вписване в съответния професионален регистър). 

- Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние. 

Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в строителството― по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната 

застрахователна сума на вида строеж, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна 

застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, първа 

категория, V група, предмет на поръчката. При подаване на оферта, съответствието с 

изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор―, раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние―, т. Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност― възлиза на:… 

- Минимални изисквания към техническите и професионални способности.  

22.1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът 

трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. *За 

строителство сходно с предмета на поръчката се приемат строителни дейности, свързани с 

изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или ремонт на читалище и/или сграда 

за обществено обслужване. При подаване на оферта, съответствието с изискването се 

декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор‖, Раздел В „Технически и професионални 

способности―, т. За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния 

вид Само за обществени поръчки за строителство: …. 

22.2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-

малко:  

22.2.1. Ръководител строителен обект — правоспособно лице, с квалификация 

"строителен инженер" или еквивалентна по специалността „ПГС‖ или еквивалентна, с 

реализиран професионален опит като ръководител строителство на минимум един обект 
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сходен с предмета на поръчката.  

22.2.2. Технически ръководител на обекта – да има образователно квалификационна 

степен съгласно чл. 163 а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. Да имат опит като технически 

ръководител (по смисъла на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ) на поне един обект с предмет и обем, 

идентичен или сходен, с този на поръчката.  

22.2.3. Експерт „Контрол по качеството― - да притежава Удостоверение за преминато 

обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалент. Да има опит като експерт „Контрол по качеството― на поне един обект с предмет 

и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.  

22.2.4. Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно 

удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве― съгласно Наредба № РД-07- 2 от 

16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд или еквивалентно. Да има опит като експерт „БЗС― на поне един обект с предмет и 

обем, идентичен или сходен, с този на поръчката. *Под обект сходен с предмета на поръчката 

се приемат строителни дейности, свързани с изграждане (ново строителство) и/или 

реконструкция и/или ремонт на читалище и/или сграда за обществено обслужване. Забележка: 

*Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.  

При подаване на оферта, съответствието с изискванията по т. 22.2. се декларира в 

еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор‖, Раздел В „Технически и професионални 

способности―, т. Технически лица или органи за контрол на качеството Икономическият 

оператор може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството, като посочи специалистите, които ще изпълняват обществената 

поръчка в това число:  

 Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при 

изпълнение на обществената поръчка, обекта на който е придобит опита на експерта и 

заеманата позиция). 

 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

Заявление за участие и коректно попълнен еЕЕДОП в тези части с изискващата се информация, 

тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

9. Участник № 9 „Елмон груп“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-55/10.01.2020 год., е 

представил следните документи: 

- Опис на представените документи; 

 - еЕЕДОП на участника „Елмон груп― ООД на електронен носител (CD), електронно 

подписан; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Плик „Предлагани ценови параметри―. 

 

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: 

 

9.1. Участникът не е представил Заявление за участие (в свободна форма); 

9.2. еЕЕДОП на участника „Елмон груп“ ООД 
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в 

поле: Образователна и професионална квалификация: За предложения като Координатор по 

безопасност и здраве – Христо Николов Василев, участникът е декларирал, че притежава 

валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве‖ съгласно Наредба № РД-07- 2 от 
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16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд. Участникът не е декларирал заеманата позиция от експерта при изпълнението на 

обектите. 

От така посочената информация за  Комисията не е ясно дали декларираното 

Удостоверение (без номер и дата на издаване) дали съответства на  предварително обявените 

изисквания на Възложителя посочени в т. 2.4. от технически и професионални възможности в 

раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и т. 22.2.4. от документацията за участие, а именно: 

Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за 

„Експерт за безопасност и здраве― съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и 

реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да 

има опит като експерт „БЗС“― на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с 

този на поръчката. 

- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в 

поле: Образователна и професионална квалификация: За предложените като:  Ръководител 

Строителен Обект: Димитър Красимиров Глухов; Технически Ръководител - инж. Живко 

Димитров Жеков; Координатор по качеството – инж. Мартина Йонкова Алекова, участникът не 

е декларирал заеманите позиции от експертите на при изпълнението на обектите.  

При подаване на оферта, съответствието с изискванията по т. 22.2. се декларира в 

еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор‖, Раздел В „Технически и професионални 

способности―, т. Технически лица или органи за контрол на качеството Икономическият 

оператор може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството, като посочи специалистите, които ще изпълняват обществената 

поръчка в това число:  

 Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при 

изпълнение на обществената поръчка, обекта на който е придобит опита на експерта и 

заеманата позиция). 

 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

Заявление за участие и допълнен еЕЕДОП в тези части с изискващата се информация или на 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП да представи всички или част от документите, чрез които се 

доказва посочената в еЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

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, участниците могат да предоставят 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. 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача по електронната преписка на процедурата.  

 

Този протокол е съставен  на 17.01.2020 г.  

 

Председател:………/П/…………….. 

    Невин Скендер 

 

Членове: 

1. …………/П/…………..    2. …………/П/…………… 

Ваня Петкова                   Мюмюн Мюмюн 


