
ПРОТОКОЛ 

№ 1 

 
(от публично заседание по отваряне на офертите и от закрито засдание за разглеждане  

на офертите за липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното 

състояние и/или критериите за подбор) 

 

Днес, 17.10.2019 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 54, ал. 3 ÷ 7 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), се състави настоящият протокол за проведени 

заседания от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-04-475/17.10.2019 г. 

на Кмета на Община Костенец за извършване на подбор на участниците, разглеждане, 

оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в публично състезание 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне 

на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен 

водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и 

бордюри на улица "Стефан Караджа", гр. Костенец“. Процедурата е открита с 

решение №РД-04-422 от дата 25.09.2019 г. на Кмета на Община Костенец, УИН в РОП 

на поръчката 00484-2019-0007. 

 

Състав на комисията: 

 

Председател:  

Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец, с квалификация – 

правоспособен юрист;      

Членове: 

1. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”;  

2. инж. Евгения Чомпалова - външен експерт, вписан в списък по чл. 229, ал. 1, 

т. 17 от ЗОП,  с уникален №1137 

 

       В съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 2 и сл. от ППЗОП, Комисията 

проведе публично заседание съобразно указаното в Заповед №РД-04-475/17.10.2019 г. 

на Кмета на Община Костенец, на 17.10.2019 г., в 10:30 часа, в Заседателната зала на 

Общински съвет – Костенец - гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. 

  На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 

участниците в процедурата и на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията получи срещу подпис списък на участниците, 

подали оферта в процедурата, ведно с получените оферти. На основание чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП, за потвърждение на предаването се състави и подписа двустранен протокол. 

Постъпилите оферти бяха предадени на председателя на комисията в 10:25 часа на 

17.10.2019 г.  

Председателят провери състава на присъстващите и след като установи, че в 

залата присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. Председателят на 

комисията съобщи на присъстващите съдържанието на Заповед №РД-04-475 fj 

17.10.2019 г. на Кмета на Община Костенец и списъка с участниците, подали оферти за 

участие в процедурата. Предвид обстоятелството, че всички членове на комисията 

присъстваха на провежданото открито заседание, е налице кворум за приемане на 

валидни решения.  

  Комисията започна работа след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти за участие в процедурата, като констатира, че в определения срок 



за получаване на оферти са постъпили и вписани във входящ регистър на Възложителя 

оферти от следните участници, подредени по реда на постъпването им: 

 

№ Наименование на участника 
Входящ № 

на офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

1. „Стройконтрол – П“ ООД 92-С-82 15.10.2019 17:20 ч. 

2. „Пи Ес Консулт“ ЕООД 92-П-44 16.10.2019 08:46 ч. 

3. „Контпас“ ООД 92-К-85 16.10.2019 09:07 ч. 

4. „Пътинвест – Инженеринг“ АД 92-П-46 16.10.2019 09:16 ч. 

5. „Стройнадзор – НСН“ ООД 92-С-85 16.10.2019 10:37 ч. 

6. „Ивт Консулт“ ЕООД 92-И-49 16.10.2019 13:05 ч. 

7. Обединение „Рубикон – ИТСИ“ 92-О-271 16.10.2019 14:29 ч. 

8. „Градиакт Консулт“ ООД 92-Г-28 16.10.2019 15:55 ч. 

 

  Комисията констатира, че постъпилите оферти са подадени в определения от 

възложителя срок с Решението за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация (до 16.10.2019 г., 17:00 часа). След запознаване с 

представения списък с имената на участниците, подали оферта, в съответствие с 

изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията, присъстващ на 

заседанието, попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

  След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията 

пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в опаковките им. 

Офертите на участниците са представени съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП в запечатани непрозрачни опаковки с посочени данни на участника, както и 

наименованието на обществената поръчка. Председателят на комисията, в съответствие 

с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване на 

запечатаните непрозрачни опаковки, и оповести тяхното съдържание и провери за 

наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

I. Резултати от отварянето на офертите в публичното заседание на 

комисията 

 

1. Участник „Стройконтрол – П“ ООД: Участникът е представил своята 

оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа 

документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При 

спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

2. Участник „Пи Ес Консулт“ ЕООД: Участникът е представил своята оферта в 

запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа документи и 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на 

комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При спазване на 

разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 



съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

3. Участник „Контпас“ ООД: Участникът е представил своята оферта в 

запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа документи и 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на 

комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При спазване на 

разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

4. Участник „Пътинвест – Инженеринг“ АД: Участникът е представил своята 

оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа 

документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При 

спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

5. Участник „Стройнадзор – НСН“ ООД: Участникът е представил своята 

оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа 

документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При 

спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

6. Участник „Ивт Консулт“ ЕООД: Участникът е представил своята оферта в 

запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа документи и 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на 

комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При спазване на 

разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

7. Участник Обединение „Рубикон – ИТСИ“: Участникът е представил своята 

оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа 

документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При 

спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

8. Участник „Градиакт Консулт“ ООД: Участникът е представил своята 

оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа 

документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При 

спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

След извършването на гореописаните действия за всяка една оферта и 

установяването на гореизложените факти и обстоятелства, публичната част от 

заседанието на комисията приключи на 17.10.2019 г. в 10:55 часа и председателят ѝ закри 

заседанието. 

 

Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрито заседание, 

проведено в същия ден, в заседателната зала в сградата на Община Костенец. 

Председателят на комисията определи график за нейната работа (който график 



подлежи на актуализация съобразно извършените действия на комисията и 

предстоящите етапи на възлагане на обществената поръчка). В съответствие и в 

изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в настоящата процедура. 

Във връзка с проверката, комисията извърши и справка в Търговския регистър по ЕИК 

на участника и други публични регистри. Комисията направи констатации за пълнотата 

на представените документи, съобразно изискванията на документацията за участие в 

процедурата, въз основа на което установи следното: 

 

II. Резултати от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

от офертата на участника: 

 

1. „Стройконтрол – П“ ООД, ЕИК 204353964 

 

Участникът се представлява и управлява от Стойчо Георгиев Проданов - 

управител. Посоченото лице е това, което по силата на чл. 54, ал. 2 от ППЗЗОП във 

връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП следва да декларира обстоятелства по чл. 54 и     

чл. 55 от ЗОП. Същото лице е подписало ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на 

въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са 

основания за отстраняване/изключване от процедурата.  

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител и не се 

позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка и въз основа на декларираното 

обстоятелство се установи, че участника ще изпълнява сам и със собствени средства 

всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

В опаковката на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен 

от участника списък на представените документи, както и запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и установи  следните непълноти, несъответствие на информацията и/или 

несъответствия с критериите за подбор: 

 

1. В ЕЕДОП на участника, Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Б 

„Икономическо и финансово състояние”, т. 5) е удостоверено наличието на 2 (две) 

застрахователни полици за различни консултантски дейности: а) полица с 

№1323190463000028 за дейност консултант за извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, за всички 

категории обекти, валидна до 15.08.2020 г., издадена от "Дженерали застраховане" АД; 

б) полица с №1318190463000015, за дейност консултант за упражняване на строителен 

надзор, за всички категории обекти, валидна до 15.08.2020 г., издадена от "Дженерали 

застраховане" АД. От друга страна в полето: „Сума“ участникът е посочил само една 

сума от 300 000,00 лв. В тази връзка участникът не е декларирал за коя от посочените 

две полици и за кой застрахователен риск се отнася посочената сума.  

Съгласно Указанията към участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА, т. 3.3 „Критерии за подбор, които се отнасят до 

икономическо и финансово състояние“, подточка 3.3.1, участниците да имат 

застраховка „Професионална отговорност“ на консултанта, упражняващ строителен 

надзор по време на строителството, с покритие, съответстващо на обема и характера на 

поръчката или произтичащо от нормативен акт. Обектът на строителство, за който ще 

се упражнява строителния надзор е трета категория. 

 



2. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „За поръчки за услуги: извършени услуги 

от конкретния вид“ участникът е декларирал изпълнени 2 (две) сходни услуги: 

- с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект: "Реконструкция на 

съществуващ уличен водопровод Е300 за обект "Ново застрояване/свързано 

застрояване в УПИ II - 539.675- общ. обсл. дейности, кв. 1 - нов по плана на ЮИЗП,   

гр. Пловдив, ПИ 56784.539.675" РС №67/18.03.2019, II категория, РП № ДК-07-ПД-

96/05.07.2019 г.“, като е посочена крайна дата (приключено изпълнение на услугата) 

05.07.2019 г. с възложител Община Пловдив и 

- с предмет: „Строителен надзор на обект: "Реконструкция на улица "Могилата" 

от О.Т. 14в-О.Т.14г до О.Т.237а-О.Т.233", като е посочена крайна дата (приключено 

изпълнение на услугата) 02.10.2019 г. с възложител Столична община. 

След извършена проверка в публичните регистри комисията не установи 

наличието на възложени услуги с този предмет на „Стройконтрол – П“ ООД и не може 

да удостовери опит на участника в сходни услуги. 

С оглед гореизложеното и за доказване на описаното условие на възложителя, на 

основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията указва на участника да предостави 

документи, които удостоверяват изпълнението на посочените услуги – от възложителя 

Столична община и възложителя Община Пловдив на името на „Стройконтрол – П“ 

ООД. В случай, че е невъзможно представянето на такъв документ, участникът следва 

да представи документ за друга сходна услуга, вкл. нов ЕЕДОП за това обстоятелство. 

 

3. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле „Технически лица или органи за контрол 

на качеството“ участникът е декларирал, че ще ползва капацитета на трето лице, а 

именно Строителна пътна лаборатория "МВ ТРЕЙДИНГ 2008" ЕООД, в противоречие 

на отбелязаната декларация в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел 

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, където 

участникът заявява, че няма да ползва чужди ресурси. Противоречието не може да се 

преодолее поради обстоятелството, че участникът не е приложил към офертата си 

ЕЕДОП на трето лице или подизпълнител в противоречие на чл. 67, ал. 2 от ЗОП. 

 

4. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „Образователна и професионална 

квалификация“ участинкът е декларирал, че разполага с експертно-технически състав 

за изпълнение на услугата: Експерт част „Пътна“,  Експерт по част „ВиК“, Експерт по 

част „Геодезия“ и Експерт по част „КБЗ“, които отговарят на изискването за 

професионална квалификация. За експертите не е конкретизиран професионалният им 

опит – видове СМР, за което лицето е било включено в екип по упражняване на 

строителен надзор; конкретен период в изпълнение на съответния обект; заемана 

длъжност по време на изпълнение на обекта (когато е приложимо). Посочената 

информация се попълва според минималните изисквания, поставени към съответния 

експерт.  

Съгласно изискването на възложителя, въздигнато в Указанията към 

участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА,     

т. 3.3 „Критерии за подбор, които се отнасят до икономическо и финансово състояние“, 

подточка 3.4.2, участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на 

договора с екип от експерти (надзорен екип), с определена професионална 

компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко 

ангажиран с изпълнението на услугите, предмет на поръчката, като всеки от експертите 

следва да притежава опит в екип по упражняване на строителен надзор по време на 



строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на поне два 

обекта – улица с прилежащ водопровод. 

 

5. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: СХЕМИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е декларирал внедрени сертификационни системи, както 

следва: „ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015, сертификат №249-2398-ке/16.01.2018 г., 

валиден до 15.01.2021 г. , издаден от "АЙ КЮ СЕРТ" - орган за сертификация на 

системи за управление със сертификат №9ОСС/01.11.2017 г.“ 

На първо място, разделът е некоректно попълнен, тъй като тук се декларира 

само наличието на сертификат за внедрена система за управление на качеството, но не 

и такъв за управление на околната среда. Освен това участникът не е уточнил в коя 

икономическа област прилага внедрената система за управление на качеството. 

Съгласно Съгласно изискването на възложителя, въздигнато в Указанията към 

участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА,     

т. 3.4 „Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните 

способности“, подточка 3.4.4 сертификатът, който участникът притежава, трябва да е с 

обхват на сертификацията в сферата на строителния надзор по време на строителството 

и да е валиден към датата на подаване на офертата в деловодството на Възложителя.“ 

 

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на 

участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

2. „Пи Ес Консулт“ ЕООД, ЕИК 175447525 

 

Участникът се представлява и управлява от Пламен Иванов Стойков - 

управител. Посоченото лице е това, което по силата на чл. 54, ал. 2 от ППЗЗОП във 

връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП следва да декларира обстоятелства по чл. 54 и     

чл. 55 от ЗОП. Същото лице е подписало ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на 

въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са 

основания за отстраняване/изключване от процедурата.  

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че ще ползва подизпълнител "Лабис" ЕООД 

с ЕИК 131203804 - Независима строителна лаборатория, с 2% дял от поръчката.  В тази 

връзка е представен и ЕЕОП на подизпълнителя. 

В опаковката на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен 

от участника списък на представените документи, както и запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и установи  следните непълноти, несъответствие на информацията и/или 

несъответствия с критериите за подбор: 

В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: СХЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ, участникът е 

декларирал внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 

СЕРТИФИКАТ №QMS/16733/BG/R с обхват Оценяване на съответствие на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обекти от I до IV 

категория. Дата на първоначална сертификация: 26.04.2010 г. Срок на валидност: 



25.04.2019 г., издаден от CSB Ltd. Сертивикатът на участника е с изтекъл срок на 

валидност преди крайния срок за подаване на офертата. 

 

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на 

участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

3. „Контпас“ ООД, ЕИК 130365924 

 

Участникът се представлява и управлява от Маргарита Славова Стефанова и 

Атанас Димитров Димов – управители заедно и поотделно. Посочените лица са тези, 

които по силата на чл. 54, ал. 2 от ППЗЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП 

следва да декларират обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същите лица са 

подписали ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с 

обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за 

отстраняване/изключване от процедурата.  

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че ще ползва подизпълнител "Лабис" ЕООД 

с ЕИК 131203804 - Независима строителна лаборатория, с 2% дял от поръчката.  В тази 

връзка е представен и ЕЕОП на подизпълнителя. 

В опаковката на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен 

от участника списък на представените документи, както и запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и не установи непълноти, несъответствие на информацията и/или 

несъответствия с критериите за подбор. 

 

4. „Пътинвест – Инженеринг“ АД, ЕИК 831643582 

 

Участникът се представлява и управлява от Управителен съвет в състав: 

Валентин Венев Зарев, Венцислав Валентинов Зарев и Евгений Валентинов Зарев. 

Посочените лица са тези, които по силата на чл. 54, ал. 2 от ППЗЗОП във връзка с       

чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП следва да декларират обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от 

ЗОП. Същите лица са подписали ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, 

свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания 

за отстраняване/изключване от процедурата. 

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител и не се 

позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка и въз основа на декларираното 

обстоятелство се установи, че участника ще изпълнява сам и със собствени средства 

всички дейности, включени в предмета на поръчката, въпреки противоречивите данни, 

декларирани за „Пътни строежи 2001“ АД. 

В опаковката на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен 

от участника списък на представените документи, както и запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и установи  следните непълноти, несъответствие на информацията и/или 

несъответствия с критериите за подбор: 



В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „Образователна и професионална 

квалификация“ участникът е декларирал, че разполага с експертно-технически състав 

за изпълнение на услугата от Експерт част „Пътна“,  Експерт по част „ВиК“, Експерт 

по част „Геодезия“ и Експерт по част „КБЗ“, които отговарят на изискването за 

професионална квалификация, но не отговарят на изискването за професионален опит: 

- Веселина Петрова Христова, предложена за позиция: Експерт по част „Пътна“, 

не притежава опит в екип по упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на поне два 

обекта – улица с прилежащ водопровод. Установи се, че опитът й, придобит при 

изпълнението на първия обект „Разширение на бул. „Източен” от бул. „Христо Ботев” 

до мост „Адата” гр.Пловдив; Част I – бул. „Източен” – от бул. „Хр. Ботев” до бул. 

„Княгиня Мария Луиза”: - етап I от бул. „Хр. Ботев” до ул. „Богомил” - етап II от 

ул.„Богомил” до бул. Княгиня Мария Луиза“ не е за улица с прилежащ водопровод, 

каквото е изискването на възложителя (инвестиционният проект на обекта логично не 

включва част „ВиК“). Същото се отнася и за третия обект „Проект “България – 

Транзитни пътища V” – ЛОТ 14: Път II-86 „Асеновград – Смолян” от км 27+700 до км 

76+306,70” - Подобект: „Рехабилитация на ул. „Шести януари” в гр. Асеновград част от 

път II-86”Асеновград – Смолян”, участък от км 26+748,95 до км 27+719,25“ . Експертът 

притежава опит в екип за строителен надзор на само един обект с характеристиките, 

които е поставил възложителя. 

- Георги Илиев Василев, предложен за позиция: Експерт по част „ВиК“, не 

притежава опит в екип по упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на поне два 

обекта – улица с прилежащ водопровод. Установи се, че опитът му, придобит при 

изпълнението на втория обект „Улица „Маестро Атанасов” от о.т. 99 до о.т. 468 по 

плана на гр. Смолян“ не е за улица с прилежащ водопровод, каквото е изискването на 

възложителя (инвестиционният проект на обекта логично не включва част „ВиК“). 

Комисията констатира, че експертът притежава изискуем опит само на един обект 

„Реконструкция на улици „Рожен”, „Ропотамо”, „Люляк” и „Ручей” в град Чепеларе“, 

като декларираните подобекти не могат да се зачетат за отделни строителни обекти, 

поради съществуващото едно разрешително за строеж. Експертът притежава опит в 

екип за строителен надзор на само един обект с характеристиките, които е поставил 

възложителя. 

- Иван Петров Арабаджиев, предложен за позиция: Експерт по част „Геодезия“, 

не притежава опит в екип по упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на поне два 

обекта – улица с прилежащ водопровод. Установи се, че опитът му, придобит при 

изпълнението на първия обект „Разширение на бул. „Източен” от бул. „Христо Ботев” 

до мост „Адата” гр.Пловдив; Част I – бул. „Източен” – от бул. „Хр. Ботев” до бул. 

„Княгиня Мария Луиза”: - етап I от бул. „Хр. Ботев” до ул. „Богомил” - етап II от 

ул.„Богомил” до бул. Княгиня Мария Луиза“ не е за улица с прилежащ водопровод, 

каквото е изискването на възложителя (инвестиционният проект на обекта логично не 

включва част „ВиК“). Същото се отнася и за третия обект „Проект “България – 

Транзитни пътища V” – ЛОТ 14: Път II-86 „Асеновград – Смолян” от км 27+700 до км 

76+306,70” - Подобект: „Рехабилитация на ул. „Шести януари” в гр. Асеновград част от 

път II-86”Асеновград – Смолян”, участък от км 26+748,95 до км 27+719,25“ . Експертът 

притежава опит в екип за строителен надзор на само един обект с характеристиките, 

които е поставил възложителя. 

- Христо Иванов Димитров, предложен за позиция: Експерт по част КБЗ,  не 

притежава опит в екип по упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на поне два 



обекта – улица с прилежащ водопровод. Констатацията за останалите експерти е 

релевантна за него, единствено втория деклариран обект е с характеристики, каквито 

възложителят е изискал. 

 

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на 

участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

5. „Стройнадзор – НСН“ ООД, ЕИК 130111737 

 

Участникът се представлява и управлява от Веселин Петров Дремсизов и 

Людмил Иванов Асенов – управители заедно и поотделно. Посочените лица са тези, 

които по силата на чл. 54, ал. 2 от ППЗЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП 

следва да декларират обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същите лица са 

подписали ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с 

обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за 

отстраняване/изключване от процедурата. 

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител и не се 

позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка и въз основа на декларираното 

обстоятелство се установи, че участника ще изпълнява сам и със собствени средства 

всички дейности, включени в предмета на поръчката, въпреки противоречивите данни, 

декларирани за „МВ ТРЕЙДИНГ 2008" ЕООД. 

В опаковката на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен 

от участника списък на представените документи, както и запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и установи  следните непълноти, несъответствие на информацията и/или 

несъответствия с критериите за подбор: 

 

1. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „Образователна и професионална 

квалификация“ участинкът е декларирал, че разполага с експертно-технически състав 

за изпълнение на услугата от Експерт част „Пътна“,  Експерт по част „ВиК“, Експерт 

по част „Геодезия“ и Експерт по част „КБЗ“, които отговарят на изискването за 

професионална квалификация. За експертите не е конкретизиран професионалният им 

опит – видове СМР, за което лицето е било включено в екип по упражняване на 

строителен надзор; конкретен период в изпълнение на съответния обект; заемана 

длъжност по време на изпълнение на обекта (когато е приложимо). Посочената 

информация се попълва според минималните изисквания, поставени към съответния 

експерт.  

Съгласно изискването на възложителя, въздигнато в Указанията към 

участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА,     

т. 3.3 „Критерии за подбор, които се отнасят до икономическо и финансово състояние“, 

подточка 3.4.2, участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на 

договора с екип от експерти (надзорен екип), с определена професионална 

компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко 

ангажиран с изпълнението на услугите, предмет на поръчката, като всеки от експертите 

следва да притежава опит в екип по упражняване на строителен надзор по време на 



строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на поне два 

обекта – улица с прилежащ водопровод. 

 

2. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле „Технически лица или органи за контрол 

на качеството“ участникът е декларирал, че ще ползва капацитета на трето лице, а 

именно цит.: „Строителна пътна лаборатория "МВ ТРЕЙДИНГ 2008" ЕООД; 

Сертификат за акредитация №269 ЛИ, издаден от Българска служба по акредитация, 

валиден до 28.04.2021 г. Строителната лаборатория ще бъде наета, в противоречие на 

отбелязаната декларация в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: 

Информация относно използването на капацитета на други субекти, където участникът 

заявява, че няма да ползва чужди ресурси. Противоречието не може да се преодолее 

поради обстоятелството, че участникът не е приложил към офертата си ЕЕДОП на 

трето лице или подизпълнител в противоречие на чл. 67, ал. 2 от ЗОП. 

Доколкото „МВ ТРЕЙДИНГ 2008" ЕООД притежава правосубектност, то 

участникът не може да се позове, че ги притежава или ползва на друго правно 

основание. В този раздел на ЕЕДОП участникът е следвало да декларира наличието на 

материално – техническа база (лаборатория) и в случай, че тя е в патримониума на 

друго физическо или юридическо лице, то това лице по силата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП 

(за трето лице или подизпълнител) е следвало да представи само за себе си отделен 

ЕЕДОП, с посочени характеристики на лабораторията.  

Съгласно Съгласно изискването на възложителя, въздигнато в Указанията към 

участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА,     

т. 3.4 „Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните 

способности“, подточка 3.4.3 участникът трябва да разполага за целия срок на 

изпълнение на договора с акредитирана строителна лаборатория от Изпълнителна 

агенция "Българска служба по акредитация" с минимален обхват: изпитване на 

асфалтови смеси, положени и уплътнени асфалтови пластове, строителни почви, пътни 

настилки, вземане на проби (извадки) от асфалтови смеси, положени и уплътнени 

асфалтови пластове, строителни почви. Акредитацията на лабораторията трябва да е 

издадена от „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване 

на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. При подаването на офертата, 

Участникът декларира съответствието си с така поставените минимални изисквания за 

технически и професионални способности, посредством попълване на изискуемата 

информация в еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В: Технически и 

професионални способности“, като предостави данни и информация относно: (1) 

наименование на лабораторията (2) акредитиращ орган (3) дали е собствена или наета 

(4) номер и дата на издаване на акредитиращия документ или сертификата, дата на 

валидност на акредитацията или сертификата. 

Изискуемата информация за акредитираната лаборатория се попълва в Част IV, 

раздел В, поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, от еЕЕДОП. 

 

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на 

участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 



6. „Ивт Консулт“ ЕООД, ЕИК 131127235 

 

Участникът се представлява и управлява от Иван Владимиров Танкишев – 

управител и едноличен собственик на капитала. Посоченото лице е това, което по 

силата на чл. 54, ал. 2 от ППЗЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП следва да 

декларира обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същото лице е подписало ЕЕДОП 

на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и  

чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от 

процедурата. 

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител и не се 

позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка и въз основа на декларираното 

обстоятелство се установи, че участника ще изпълнява сам и със собствени средства 

всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

В опаковката на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен 

от участника списък на представените документи, както и запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и установи  следните непълноти, несъответствие на информацията и/или 

несъответствия с критериите за подбор: 

 

1. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „За поръчки за услуги: извършени услуги 

от конкретния вид“ участникът е декларирал за изпълнена 1 (една) сходна услуга с 

предмет: „АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО УЛИЧНО ПЛАТНО НА 

УЛ. „ХРИСТО МАКСИМОВ“, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ” Находящо се в 

улица с о.т.103- о.т. 104- о.т. 105 по регулационния план / съответстващо на част от 

поземлен имот №65231.903.408 по кадастрална карта/ на гр. Самоков, Община 

Самоков, Област Софийска“, като е посочил дата на завършване на услугата   

20.10.2019 г., което обективно не отговаря на реалността. Офертата на участника е 

подадена на 16.10.2019 г. в 13:05 ч., което прави невъзможно да бъде декларирано 

бъдещо несигурно събитие. Отделно от това, при извършената проверка в публичните 

информационни регистри за възлагането на такава услуга, комисията не успя да 

почерпи информация, тъй като такава липсваше. С оглед това обстоятелство и за 

доказване на описаното условие на възложителя, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП 

комисията указва на участника да предостави документи, които удостоверяват 

изпълнението на посочената услуга, издаден от името на възложителя в полза от „Ивт 

Консулт“ ЕООД. 

В случай, че е невъзможно представянето на такива документи, участникът 

следва да представи документ за друга сходна услуга, вкл. нов ЕЕДОП за това 

обстоятелство. 

 

2. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „Образователна и професионална 

квалификация“ участникът е декларирал, че разполага с експертно-технически състав 

за изпълнение на услугата от Експерт част „Пътна“,  Експерт по част „ВиК“, Експерт 

по част „Геодезия“ и Експерт по част „КБЗ“, които отговарят на изискването за 

професионална квалификация. Експертите обаче не отговарят на изискването за опит в 

екип по упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

реконструкция и/или рехабилитация и/или и или ремонт на поне два обекта – улица с 

прилежащ водопровод. От една страна декларираният опит на експертите е само за 1 

сходен обект, от друга страна услугата по строителен надзор не е приключила, като се 



има предвид, че участникът е декларирал нейното приключване в бъдеще (съгласно 

предходната констатация) и като се има предвид, че услугата по упражняване на 

надзора приключва с ДПК с участието на ДНСК за въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

Съгласно изискването на възложителя, въздигнато в Указанията към 

участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА,     

т. 3.3 „Критерии за подбор, които се отнасят до икономическо и финансово състояние“, 

подточка 3.4.2, участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на 

договора с екип от експерти (надзорен екип), с определена професионална 

компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко 

ангажиран с изпълнението на услугите, предмет на поръчката, като всеки от експертите 

следва да притежава опит в екип по упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или и или ремонт на поне два 

обекта – улица с прилежащ водопровод. 

С оглед това обстоятелство и за доказване на описаното условие на възложителя, 

на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията указва на участника да предостави 

документи, които удостоверяват, че експертите, декларирани от участника, са 

изпълнили декларираната услуга, както и документи, които удостоверяват 

изпълнението на втора услуга от същите експерти. В случай, че е невъзможно, 

участникът може да предложи друг експерт за съответната позиция, който отговаря на 

съответните изисквания и критерий за подбор. 

 

3. Участникът не е декларирал в ЕЕДОП, Част IV, раздел В, поле: Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, че разполага за целия срок на изпълнение на 

договора с акредитирана строителна лаборатория от Изпълнителна агенция "Българска 

служба по акредитация" с минимален обхват: изпитване на асфалтови смеси, положени 

и уплътнени асфалтови пластове, строителни почви, пътни настилки, вземане на проби 

(извадки) от асфалтови смеси, положени и уплътнени асфалтови пластове, строителни 

почви. 

Съгласно изискването на възложителя, въздигнато в Указанията към 

участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА,     

т. 3.4 „Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните 

способности“, подточка 3.4.3 участникът трябва да разполага за целия срок на 

изпълнение на договора с акредитирана строителна лаборатория от Изпълнителна 

агенция "Българска служба по акредитация" с минимален обхват: изпитване на 

асфалтови смеси, положени и уплътнени асфалтови пластове, строителни почви, пътни 

настилки, вземане на проби (извадки) от асфалтови смеси, положени и уплътнени 

асфалтови пластове, строителни почви. Акредитацията на лабораторията трябва да е 

издадена от „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване 

на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. При подаването на офертата, 

участникът декларира съответствието си с така поставените минимални изисквания за 

технически и професионални способности, посредством попълване на изискуемата 

информация в еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В: Технически и 

професионални способности“, като предостави данни и информация относно: (1) 

наименование на лабораторията (2) акредитиращ орган (3) дали е собствена или наета 

(4) номер и дата на издаване на акредитиращия документ или сертификата, дата на 

валидност на акредитацията или сертификата. 

Изискуемата информация за акредитираната лаборатория се попълва в Част IV, 

раздел В, поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, от еЕЕДОП. 



4. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: СХЕМИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът не е декларирал внедрена система за управление на 

качеството ISO 9001. 

Съгласно изискването на възложителя, въздигнато в Указанията към 

участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА,     

т. 3.4 „Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните 

способности“, подточка 3.4.4 сертификатът, който участникът притежава, трябва да е с 

обхват на сертификацията в сферата на строителния надзор по време на строителството 

и да е валиден към датата на подаване на офертата в деловодството на Възложителя.“. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията указва на участника да предостави 

заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001, издаден 

на името на „Ивт Консулт“ ЕООД от акредитирана сертифицираща организация, вкл. 

нов ЕЕДОП, за изпълнение на изискването на възложителя. 

 

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на 

участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

7. Обединение „Рубикон – ИТСИ“ 

 

6.1. „Рубикон инженеринг“ АД, ЕИК 203068713 - съдружник 

6.2. „Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД,             

ЕИК 202117100 - съдружник 

 

Участникът е представил Договор за създаване на Обединението от    

01.10.2019 г. и Анекс № 1 от същата дата към него, видно от който: 

Обединението се представлява от Пламена Генчева Вълнарова – упълномощена 

съгласно Дооговора за обединение. Дружеството е съставено от следните партньори: 

- „Рубикон инженеринг АД, ЕИК 203068713, с Управителен съвет в състав: 

Лъчезар Стоянов Игнатов, Пламена Генчева Вълнарова и Таня Стоянова Срънчалиева-

Кундурджиева.  

Лицата от състава на Управителния съвет са тези, които по силата на чл. 40,    

ал. 1, т. 4 от ППЗОП следва да декларират обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. 

Същите лица са подписали ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, 

свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са 

основания за отстраняване/изключване от процедурата.  

- „Институт по транспортно строителство и инфраструктура (ИТСИ)“ ООД, 

ЕИК 202117100 с управител Христо Пламенов Грозданов. Лицето Христо Пламенов 

Грозданов е това, което по силата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП следва да декларира 

обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за 

отстраняване/изключване от процедурата.  

А) Участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява 

обединението за целите на настоящата поръчка - „Рубикон Инженеринг“ АД, съгл. 

чл. 10 от Договора за учредяване на Обединението. 

Б) Правата и задълженията на участниците в обединението: съгл. чл. 43 –      

чл. 46 от Договора за учредяване на Обединението; 

В) разпределението на отговорностите в обединението: съгл. Раздел VI от 

Договора за учредяване на Обединението; 



Г) Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението: чл.18 от 

Договора за учредяване на Обединението и т. 5 от Анекс № 2 към Договора, както 

следва: 

- Делът на „Рубикон инженеринг АД“ АД в поръчката е 70%, като видът на 

разпределените дейности за дружеството са всички дейности в обхвята на поръчката; 

- Делът на „ИТСИ“ ООД в поръчката е 30%, като видът на разпределените 

дейности за дружеството са всички дейности в обхвята на поръчката; 

Д) Уговаряне на солидарна отговорност на участниците в обединението: чл. 39 

от Договора за учредяване на Обединението и т. 4 от Анекс№ 2 към Договора. 

 

В ЕЕДОП участникът и съдружниците в обединението са декларирали, че няма 

да ползват подизпълнител и не се позовават на капацитета на трети лица. В тази връзка 

и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участникът ще изпълнява 

сам и със собствени средства всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

В опаковката на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен 

от участника списък на представените документи, както и запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и установи  следните непълноти, несъответствие на информацията и/или 

несъответствия с критериите за подбор: 

 

За участника – обединение: 

1. В ЕЕДОП на обединението, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „За поръчки за услуги: 

извършени услуги от конкретния вид“ участникът е декларирал изпълнени 2 (две) 

обществени поръчки: 

- с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор на 

обект: „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране 

в България - Пловдив“ включително Етап 4: “Реконструкция на общински път PDV 

1251” /IV клас/ Строеж - I-ва категория /Удостоверение за добро изпълнение Изх. 

№ЖИ-21583/13.06.2018 г./“, като е посочена крайна дата (приключено изпълнение на 

услугата) 24.03.2017 г. с възложител ДП НКЖ и 

- с предмет: „Строителен надзор на инженеринг на обект Реставрация, 

консервация и експониране на сводест мост “Мустафа паша”, гр. Свиленград, община 

Свиленград част от Общинската пътна мрежа /Удостоверение за добро изпълнение 

№И-729/ 02.02.2017 г./, като е посочена крайна дата (приключено изпълнение на 

услугата) 22.12.2016 г. с възложител Община Свиленград. 

За първата декларирана услуга комисията установи след извършена проверка в 

публичните регистри, че е възложена обществена поръчка 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 ДЗЗД „Рубикон-Тест“. 

Допълнително беше направена справка в Регистър БУЛСТАТ, при която се установи, 

че съдружник в обединението-изпълнител е било „Рубикон Инженеринг“ ЕООД с 50% 

дял от поръчката. В публичните регистри липпсва информация дали в обхвата на 

поръчката е била включена, както декларира участника цит. „Реконструкция на 

общински път PDV 1251” /IV клас/ Строеж - I-ва категория“, нито дали „Рубикон 

Инженеринг“ АД е изпълнявало тъкмо тази дейност/обект в обхвата на поръчката. В 

тази връзка не може да се установи, ддали деккларирания опит в ЕЕДОП на 

обединението се отнася за услуга/и по упражняване на строителен надзор по време на 



строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на път или 

представлява услуга за строителен надзор на железопътно съоръжение. 

За втората декларирана услуга след извършена проверка в публичните регистри 

комисията не установи наличието на възложени услуги с този предмет и не може да 

удостовери опит на участника в цитиранта услуга. 

С оглед гореизложеното и за доказване на описаното условие на възложителя, на 

основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията указва на участника да предостави 

документи, които удостоверяват изпълнението на посочените услуги, както следва: 

- За „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", възложена на ДЗЗД „Рубикон-Тест“ участникът следва да представи 

заверено копие на Договор за учредяване на обединението ДЗЗД „Рубикон-Тест“ ведно 

с прилежащите му анекси, касаещи описаната услуга, от който да е видно, че „Рубикон 

Инженеринг“ АД в рамките на обединението е изпълнил дейностите по упражняване на 

строителен надзор на обект: „Реконструкция на общински път PDV 1251” /IV клас/“.  

Също така участникът следва да представи документ за успешното реализиране на 

услугата, издаден от възложителя и/или друг подобен документ, от който да е видно, че 

е изпълнявана услуга за упражняване на строителен надзор по време на строителството 

на реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на улици или еквивалентна 

дейност на път/пътища и/или улица/улици и/или пътни съоръжение/ съоръжения. 

 – За „Строителен надзор на инженеринг на обект Реставрация, консервация и 

експониране на сводест мост “Мустафа паша”, гр. Свиленград, община Свиленград 

част от Общинската пътна мрежа“ учасктникът следва да предостави документ, който 

удостоверява изпълнението на посочената услуга – от възложителя Община 

Свиленград на името на „Рубикон Инженеринг“ АД (услугата е декларирана и в 

ЕЕДОП на този съдружник в обединението). 

В случай, че е невъзможно представянето на такива документи, участникът 

следва да представи документ за друга сходна услуга, вкл. нов ЕЕДОП за това 

обстоятелство. 

 

 За „Рубикон Инженеринг“ АД: 

 Констатациите за несъответствията, липсите и непълнотите в ЕЕДОП на 

обединението са релевантни за неговия съдружник. 

 

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на 

участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

8. „Градиакт Консулт“ ООД, ЕИК 121748902 

 

Участникът се представлява и управлява от Верка Тодорова Костова и Лиляна 

Стоилова Танчева – управители заедно и поотделно. Посочените лица са тези, които по 

силата на чл. 54, ал. 2 от ППЗЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП следва да 

декларират обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същите лица са подписали ЕЕДОП 

на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и 

чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от 

процедурата. 



В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител и не се 

позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка и въз основа на декларираното 

обстоятелство се установи, че участникът ще изпълнява сам и със собствени средства 

всички дейности, включени в предмета на поръчката, въпреки противоречивите данни, 

декларирани за „Технотест“ ООД. 

В опаковката на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен 

от участника списък на представените документи, както и запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и установи  следните непълноти, несъответствие на информацията и/или 

несъответствия с критериите за подбор: 

 

1. Представеният от участника ЕЕДОП не е изготвен по одобрения образец от 

възложителя с Решение №РД-04-421/25.09.2019 г. на Кмета на Община Костенец. 

Съгасно дадените указания към участниците в Раздел ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, т. 3.2. „Единен европейски документ 

за обществени поръчки (еЕЕДОП)“, участникът е следвало да представи документа по 

един от следните начини: 

 - еЕЕДОП, създаден чрез информационната система за еЕЕДОП, задължително 

в цифрово подписан pdf файл. Участникът може да представи и съответния му XML 

файл. Образец на еЕЕДОП е създаден чрез информационната система за еЕЕДОП и 

публикуван на електронната страница на Община Костенец, секция „Профил на 

купувача”, наред с останалата документация за обществена поръчка. Връзка към 

системата за еЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd. Участникът следва да зареди в 

системата https://ec.europa.eu/tools/espd получения XML формат на еЕЕДОП 

(достъпен на Профила на купувача на Община  Костенец) и да попълни 

необходимите данни, съгласно поставените изисквания на Възложителя в 

документацията за обществена поръчка. Зареждането на еЕЕДОП се извършва от 

името на икономически оператор, след което се попълват изискуемите от Възложителя 

данни. Попълненият еЕЕДОП се изтегля и се подписва с електронен подпис от 

съответните лица във версията в PDF формат. Същият се прилага към пакета документи 

за участие в процедурата (офертата) на подходящ електронен носител. Указания за 

попълването на еЕЕДОП се съдържат на  

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm 

- Освен чрез системата, участниците могат да използват Стандартния образец на 

Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)- Образец № 2, 

приложен към настоящата документация за обществени поръчки и подготвен с 

подходяща програма за текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност 

на използваните средства. Документът (еЕЕДОП – образец № 2 към настоящата 

документация за обществена поръчка след попълване от страна на участника) следва да 

бъде цифрово подписан и приложен на подходящ електронен носител към пакета 

документи за участие в процедурата. 

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. Във всички случаи инструментите и 

устройствата, които се използват, както и техническите им характеристики трябва да са 

достъпни и оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на 

информационните и комуникационните технологии за широка употреба; 

 

2. В ЕЕДОП, Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел A: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР, буква „д“ участникът не е 

декларирал дали може да представи удостоверение за платени социалноосигурителни 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm


вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или 

възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална 

база данни в съответната държава членка. 

 

3. В ЕЕДОП Част III: Основания за изключване, всички основни раздели, 

участникът не е декларирал възможността за пряк и безплатен достъп до бази данни за 

проверка на декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, като това вероятно се 

дължи на неспазеното изискване за ползване на утвърден образец на ЕЕДОП от 

възложителя. 

 

4. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКО И 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, е удостоверено наличието застрахователна полица, 

както следва: „Сума 300 000 лева, Застрахователна полица №1951513170000820903, 

Издадена на 22.02.2019 г., срок на валидност – 21.02.2020 г. Издадена от ЗАД 

„Армеец“, http://armeec.bg/“. Не е посочена професионалната дейност по чл. 171 от 

ЗУТ, за да се направи преценка на стойността на застрахователния риск по чл. 5, ал. 4 

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

строителството. 

Съгласно Указанията към участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА, т. 3.3 „Критерии за подбор, които се отнасят до 

икономическо и финансово състояние“, подточка 3.3.1, участниците да имат 

застраховка „Професионална отговорност“ на консултанта, упражняващ строителен 

надзор по време на строителството, с покритие, съответстващо на обема и характера 

на поръчката или произтичащо от нормативен акт. Обектът на строителство, за който 

ще се упражнява строителния надзор е трета категория. 

 

5. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „За поръчки за услуги: извършени услуги 

от конкретния вид“ участникът е декларирал изпълнение на обществена поръчка с 

предмет: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Неделище“ до черпателен 

резервоар за водоснабдяване на гр. Драгоман и възстановяване на пътна настилка“, като 

е посочена крайна дата (приключено изпълнение) 02.12.2016 г. с възложител Община 

Драгоман. Участникът е декларирал изпълнени СМР, но не е декларирал изпълнена 

сходна услуга. 

Въпреки това комисията извърши проверка в публичните регистри и не установи 

наличието на възложени услуги с този предмет на „Градиакт Консулт“ ООД, като така 

не може да удостовери опит на участника в сходни услуги. 

С оглед гореизложеното и за доказване на описаното условие на възложителя, на 

основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията указва на участника да предостави документ, 

който удостоверява изпълнението на сходна на настоящата поръчка услуга – издаден от 

името на възложител в полза на „Градиакт Консулт“ ООД.  

 

6. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „Образователна и професионална 

квалификация“ участникът е декларирал, че разполага с експертно-технически състав 

за изпълнение на услугата от Експерт част „Пътна“,  Експерт по част „ВиК“, Експерт 

по част „Геодезия“ и Експерт по част „КБЗ“, които отговарят на изискването за 

професионална квалификация. За експертите по частите „Пътна“, „Геодезия“ и „КБЗ“ 

липсва опит в услуги на поне 2 обекта – улица с прилежащ водопровод. За тях е 

посочен обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. “Христо Ботев“, гр. Драгоман“, 

който не отговаря на характеристиките на обекта, за който възложителят изисква 

наличие на опит. 

http://armeec.bg/


Съгласно изискването на възложителя, въздигнато в Указанията към 

участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА,     

т. 3.3 „Критерии за подбор, които се отнасят до икономическо и финансово състояние“, 

подточка 3.4.2, участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на 

договора с екип от експерти (надзорен екип), с определена професионална 

компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко 

ангажиран с изпълнението на услугите, предмет на поръчката, като всеки от експертите 

следва да притежава опит в екип по упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или и или ремонт на поне два 

обекта – улица с прилежащ водопровод. 

 

7. Участникът не е декларирал в ЕЕДОП, Част IV, раздел В, поле: Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, че разполага за целия срок на изпълнение на 

договора с акредитирана строителна лаборатория от Изпълнителна агенция "Българска 

служба по акредитация" с минимален обхват: изпитване на асфалтови смеси, положени 

и уплътнени асфалтови пластове, строителни почви, пътни настилки, вземане на проби 

(извадки) от асфалтови смеси, положени и уплътнени асфалтови пластове, строителни 

почви. 

Отделно от това участникът неправилно е декларирал в Част IV: Критерии за 

подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: 

„Образователна и професионална квалификация“ следното, цит.: „Технотест“ ООД – 

акредитирана строителна лаборатория, гр. Враца, ул. “Алеко Константинов“ № 10, BG 

106586133“. 

 Доколкото „Технотест“ ООД притежава друга правосубектност и не би могло да 

притежава професионална компетентност (по аргумент на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП), за 

да изпълни критерия за подбор, свързан с образование и квалификация, то участникът 

не може да се позове, че го притежава или ползва на това правно основание. В този 

раздел на ЕЕДОП, но в поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, 

участникът е трябвало да декларира характеристиките на ползваната от него 

акредитирана лаборатория. В случай, че участникът не разполага със собствена такава, 

то е следвало да представи ЕЕДОП на основание чл. 67, ал. 2 от ЗОП на третото 

лице/подизпълнителя „Технотест“ ООД, който от своя страна да декларира 

характеристиките на притежаваната от него лаборатория и ангажираността си с тези 

свои ресурси към участника „Градиакт Консулт“ ООД за изпълнение на поръчката. 

Същевременно участника следва да декларира ползването на трето лице или 

подизпълнител със съответния процент подизпълнение в поръчката в Част II: 

Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно използването 

на капацитета на други субекти. Вместо това в последно цитирания раздел участникът 

неправилно е отговорил, че няма да ползва ресурсите на трети лица (подизпълнител). 

Съгласно изискването на възложителя, въздигнато в Указанията към 

участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА,     

т. 3.4 „Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните 

способности“, подточка 3.4.3 участникът трябва да разполага за целия срок на 

изпълнение на договора с акредитирана строителна лаборатория от Изпълнителна 

агенция "Българска служба по акредитация" с минимален обхват: изпитване на 

асфалтови смеси, положени и уплътнени асфалтови пластове, строителни почви, пътни 

настилки, вземане на проби (извадки) от асфалтови смеси, положени и уплътнени 

асфалтови пластове, строителни почви. Акредитацията на лабораторията трябва да е 

издадена от „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване 

на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 



акредитация на органи за оценяване на съответствието. При подаването на офертата, 

Участникът декларира съответствието си с така поставените минимални изисквания за 

технически и професионални способности, посредством попълване на изискуемата 

информация в еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В: Технически и 

професионални способности“, като предостави данни и информация относно: (1) 

наименование на лабораторията (2) акредитиращ орган (3) дали е собствена или наета 

(4) номер и дата на издаване на акредитиращия документ или сертификата, дата на 

валидност на акредитацията или сертификата. 

Изискуемата информация за акредитираната лаборатория се попълва в Част IV, 

раздел В, поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, от еЕЕДОП. 

 

8. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: СХЕМИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е декларирал 3 бр. различни сертификати, вкл. и такъв за 

внедрена система за управление на качеството ISO 9001, без да посочи дата на 

валидност, сертификационна институция, внедрила системата, дата на валидност и 

какъв е обхвата на сертификация (в коя икономическа област). Съгласно изискването 

на възложителя, въздигнато в Указанията към участниците, Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА, т. 3.4 „Критерии за подбор, които се 

отнасят до техническите и професионалните способности“, подточка 3.4.4 

сертификатът, който участникът притежава, трябва да е с обхват на сертификацията в 

сферата на строителния надзор по време на строителството и да е валиден към датата 

на подаване на офертата в деловодството на Възложителя.“. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията указва на участника да предостави 

заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001, издаден 

на името на „Градиакт Консулт“ ЕООД от акредитирана сертифицираща организация, 

вкл. нов ЕЕДОП, за изпълнение на изискването на възложителя. 

 

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на 

участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

Въз основа на гореизложените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

1. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в 

настоящия протокол, да бъдат уведомени участниците в процедурата, като им се 

изпрати настоящия протокол с констатациите на комисията относно непълноти, 

несъответствие на информацията и/или несъответствия с критериите за подбор. 

Протоколът да се публикува в профила на купувача на възложителя в деня на 

изпращането му до участниците.  

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с  чл. 54, ал. 8 от ЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол указва на участниците, за които е 

релевантно това, да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, вкл. 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 



3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП определя срок за представянето на 

документите по предходните точки - 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола. 

 

С извършване на горните действия председателят на комисията закри 

заседанието и обяви, че следващото заседание ще се проведе след изтичане на срока за 

представяне съгласно указаното на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация, в заседателната зала на Общински съвет - 

Костенец. 

Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликовете с 

офертите на участниците, се оставиха на съхранение в съответствие с указаното в 

Заповед №РД-04-475/17.10.2019 г. на Кмета на Община Костенец. 

 

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 

30.10.2019 г. в 14.30 часа. 

 

 

 Председател:  ………………/П/……………………. 
           (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

       Георги Трайков Янакиев 

 

Членове:         ………………/П/…………………. 
         (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

                  Виолетка Петрова Нейчева 

 

     ………………/П/………………… 
              (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

        инж. Евгения Борисова Чомпалова    

 


