
   

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от дейността на Комисия, определена със Заповед № РД-05-159/28.02.2020 г. на инж. 

Пенка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Ганева – кмет на Община 

Хисаря със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на публично състезание, обявена с Решение № РД-05-

93 от дата 05.02.2020 г.  на инж. Пенка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679) Ганева – кмет на Община Хисаря, с предмет: „Изпълнение на инженеринг – 

проектиране, изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-

монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град 

Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в 

римската империя“, и обявена в РОП с уникален  № 00188-2020-0003 

 

I. Днес, 28.02.2020г. от 10:00 часа в сградата на Община Хисаря, град Хисаря, бул. 

Генерал Гурко № 14, етаж 2 – стая № 24, Комисията, в състав съгласно Заповед № РД-05-

159/28.02.2020 г. на инж. Пенка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) 

Ганева – кмет на Община Хисаря:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

1. инж. Цонка Войводинова - Началник отдел „ЕП”; 
 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  Невенка Ахмакова - Главен специалист „СО”; 

2.  доц. Митко Маджаров - Директор на Археологически музей в гр. Хисаря; 

3.  Ина Милкова - Външен експерт правоспособен юрист; 

4.  Михаил Павлов - Външен експерт – строителен инженер „ССС“; 
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

5. инж. Димитрина Кьорлинска - началник отдел УТСТИ и ПУП, 

 

се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с горепосочения предмет, обявена с Решение № РД-05-93 от дата 05.02.2020 

г. на инж. Пенка(чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Ганева– кмет на 

Община Хисаря и обявена в РОП с уникален № 00188-2020-0003. Председателят на комисията 

провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички редовни членове 

на комисията и е налице необходимият кворум за вземане на валидни решения, откри 

заседанието.  

 

На заседанието на комисията присъстваха упълномощени представители на участници в 

процедурата, както следва: 

1. Радостина Кръстева, в качеството ѝ на упълномощен представител на „Парсек груп” 

ЕООД; 

2. Румяна Младенова, в качеството ѝ на упълномощен представител на „Реставрация” 

ЕАД; 

3. Росен Камбуров, в качеството му на упълномощен представител на „Пи Ес Пи” ЕООД; 

 

4. Николай Наков, в качеството му на упълномощен представител на „Екса” АД. 
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Съгласно чл. 48, ал. 6 ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с който 

длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на председателя на 

комисията – инж. Цонка Войводинова - Началник отдел „ЕП”. 

 

След запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Председателят на комисията докладва, че са 

получени в деловодството на Община Хисаря 5 (пет) броя запечатани непрозрачни опаковки, 

върху които са отразени: подателя, получателя, предмета на поръчката съгласно изискванията на 

възложителя. За всяка от офертите е отразен входящият номер в деловодството на община 

Хисаря и датата и часът на внасянето им. Председателят на комисията изчете Заповедта за 

назначаване на комисия и входящия регистър на подадените оферти. Комисията, след като се 

убеди, че предложенията са постъпили в срок (до 17:00 часа на 27 февруари 2020 г.), пристъпи 

към тяхното отваряне, при което се констатира, че в опаковките се съдържат предложения на: 

 

1. ОПАКОВКА № 1 с вх. № 1/27.02.2020 г., 11:16 часа на ДЗЗД "Античният град 

Диоклецианопол", със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: област 

София (столица), община Столична, гр. София, 1125, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. "Лъчезар 

Станчев" No 7, бл. 5Б, вх. ---, ет. 3, ап. ----, тел.: 02/8708124, факс: 02/8705200, eлектронна поща: 

(чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), представлявано от Венелин (чл. 36а, ал. 3 

от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Терзиев, в качеството му на представляващ 

обединението, с участници в обединението: "Реставрация" ЕАД, с ЕИК: 831555095, със 

седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: област София (столица), община 

Столична, гр. София, 1125, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. "Лъчезар Станчев" No 7, бл. 5Б, вх. ---, 

ет. 3, ап. ----, тел.: 02/8708124, факс: 02/8705200, моб. тел.: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 

1 от Регламент (ЕС) 2016/679), eлектронна поща: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679), представлявано от Венелин (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) 

Терзиев, в качеството му на изпълнителен директор и със съвет на директорите Венелин (чл. 36а, 

ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Терзиев, Златка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 

от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Коджабашева, Яким (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679)  Пехливанов, Божидар (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679)  Стоянов, Венцеслав (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Велинов 

и с едноличен собственик на капитала: Министерство на културата, ЕИК 000695160 и "С.И.С. 

М-строй" ЕООД, с ЕИК: 202592517, със седалище и адрес на управление и адрес за 

кореспонденция: област София (столица), община Столична, гр. Банкя, 1320, бул. „Варна“ № 45 

А, тел.: 0888171372, електронна поща: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679), представлявано от Светломира (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679)  Парушкова, в качеството ѝ на управител и  едноличен собственик на капитала, както и 

"Конструктивно проектиране" ЕООД, с ЕИК: 130166000, със седалище и адрес на управление: 

област София (столица), община Столична, гр. София, 1680, район  Красно село, ж.к. „Борово“, 

бл. 5, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел.: 359 2 9631627, електронна поща: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 

4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  и адрес за кореспонденция: област София (столица), община Столична, 

гр. София,  1421, район Лозенец, ул. "Миджур" No 49-51, ап. офис 2, моб. тел.: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във 

вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), представлявано от Мирослав (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 

1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Тодоров, в качеството му на управител и едноличен 

собственик на капитала. 

 

2. ОПАКОВКА № 2 с вх. № 2/27.02.2020 г., 14:00 часа на "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, с ЕИК: 

175245413, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. 

София, 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. Околовръстен път № 9, тел.: (02) 
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9832254, Електронна поща: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), 

представлявано от Юлиан (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Димов, в 

качеството му на управител и с едноличен собственик на капитала "Холдинг пътища и 

инфраструктурни съоръжения" ЕООД, ЕИК 175229898. 

 

3. ОПАКОВКА № 3 с вх. № 3/27.02.2020 г., 14:08 часа на Консорциум "Хисаря 2020", 

със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: област Хасково, община 

Хасково, гр. Хасково, 6300, бул. „Г. С. Раковски“ № 26, ет. 6, офис 620, тел.: , eлектронна поща: 

(чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), представлявано от Ради (чл. 36а, ал. 3 от 

ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Стоянов, в качеството му на представляващ 

обединението, с участници в обединението: "Алтрам" ЕООД, с ЕИК: 160109101 , със седалище 

и адрес на управление: област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, 4300, ул. “Генерал 

Карцов” № 80, вх. В, ет. 1, ап. 4, моб. тел.: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679), eлектронна поща: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), 

представлявано от Ради (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Стоянов, в 

качеството му на управител и едноличен собственик на капитала,  "СТРОЙЕКСПРЕС-НН" 

ООД, с ЕИК 125537703,  със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, 7700, ул. „Епископ 

Софроний“ № 28, тел.: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), електронна 

поща: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), представлявано заедно и 

поотделно от Никола (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Николов и 

Донка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Николова, в качеството им на 

управители, както и "ПМ архитекти" ЕООД, с ЕИК: 202943763, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична, гр. София, 1407, район р-н Лозенец, 

ул."Д-р Миньо Стоянов" №2, вх. А, ет. 1, ап. 2, моб. тел. (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 

от Регламент (ЕС) 2016/679):, eлектронна поща: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679), представлявано от Маринела (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) 

Георгиева - Трифонова, в качеството ѝ на управител и едноличен собственик на капитала 

 

4. ОПАКОВКА № 4 с вх. № 4/27.02.2020 г., 16:37 часа на "ЕКСА" АД, с ЕИК: 131425114 

, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: област София (столица), 

община Столична, гр. София, 1303, район Възраждане, ул. "Софроний Врачански " №51, тел.:, 

факс: 02/9317656, моб. тел.: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), 
eлектронна поща: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), представлявано 
заедно и поотделно от Константин (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) 

Пеев и Вася (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Станкулова – Пеева, в 

качеството им на изпълнителни директори и със съвет на директорите Венцислав (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Христов, Константин (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от 

ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Пеев, Магдалена (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679) Цанова, Вася (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) 

Станкулова – Пеева и Мая (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) 

Апостолова и с декларирани действителни собственици на капитала, съгл. чл.63, ал.1 и 4 от 

Закона за мерките срещу изпиране на пари: Вася (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679) Станкулова – Пеева и Константин (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679) Пеев. 

 

5. ОПАКОВКА № 5 с вх. № 5/27.02.2020 г., 16:52 часа на "Парсек груп" ЕООД, с ЕИК: 

203215490, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: област София 

(столица), община Столична, гр. София, 1700, район Студентски, ул. "21-ви век"№17, ет. 4, ап. 6, 

тел.: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), електронна поща: (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
mailto:stroiekspres_nn@abv.bg
mailto:stroiekspres_nn@abv.bg
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547


   

 

във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679), представлявано от Бончо (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 

от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Бонев, в качеството му на управител и  едноличен собственик 

на капитала. 

 
Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и 

оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички постъпили оферти 

представени от участниците. Комисията, в изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.5 от ППЗОП, 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат Техническите предложения 

и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници, различни от 

представляваните от тях, като по един от представителите на присъстващ участник упражни това 

свое право и подписа Техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на друг участник, не представляван от него, с оглед на което Техническите предложения 

и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички участници бяха подписани от 

присъстващ представител на друг участник. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП в 12:00 часа 

приключи публичната част от заседанието на Комисията. 

 

II. Днес, 10.03.2020 г. от 10:00 ч., в сградата на Община Хисаря, град Хисаря, бул. Генерал 

Гурко № 14, етаж 2 – стая № 24, Комисията, определена със Заповед № РД-05-159/28.02.2020 г. 

на инж. Пенка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Ганева – кмет на 

Община Хисаря, в състав:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

1. инж.Цонка Войводинова - Началник отдел „ЕПСДООС”; 
 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Невенка Ахмакова - Главен специалист „СО”; 

2. доц. Митко Маджаров - Директор на Археологически музей в гр. Хисаря; 

3. Ина Милкова  - Външен експерт правоспособен юрист- УНВЕ 1843; 

4. Михаил Павлов  - Външен експерт – строителен инженер „ССС“,  

 

се събра, за да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

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

констатира следното:  

 

1. УЧАСТНИК № 1 ДЗЗД "Античният град Диоклецианопол", с участници в 

обединението: "Реставрация" ЕАД, "С.И.С. М-строй" ЕООД, както и "Конструктивно 

проектиране" ЕООД: 

 

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника ДЗЗД "Античният град 

Диоклецианопол", като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, 

както следва: 

 

1.1. С представеният еЕЕДОП на "Реставрация" ЕАД, не е изпълнено изискването на 

чл.54, ал. 2 от ЗОП, тъй като същият е подписан с електронен подпис в нередактируем формат 

само от членовете на Съвета на директорите на дружеството - Венелин (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 

от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Терзиев, Златка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679) Коджабашева и Яким (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679) Пехливанов, но не и от Божидар (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 
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2016/679) Стоянов и Венцеслав (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) 

Велинов. Разпоредбата на чл.54, ал.2 от ЗОП, в сила от 01.03.2019г., приложима по отношение 

на настоящата процедура, указва че основанията по чл.54,  ал. 1, т. 1, 2 и 7 от същия н.а. „се 

отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на 

неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът 

или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му…“. 

В случая, съгласно чл. 40, ал.1, т.4 от ППЗОП, това са „4. при акционерно дружество – лицата 

по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;“ 

 

Участникът да представи нов еЕЕДОП, подписан електронно в нередактируем 

формат от всички членове на Съвета на директорите: Венелин (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от 

ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Терзиев, Златка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679) Коджабашева и Яким (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) 

Пехливанов, както и от Божидар (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) 

Стоянов и Венцеслав (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Велинов. 

 
1.2. В представените ЕЕДОП-и за участниците в обединението: "Реставрация" ЕАД, 

"С.И.С. М-строй" ЕООД, както и "Конструктивно проектиране" ЕООД, Част II: Информация 

за икономическия оператор, Раздел А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР, 

б. „д“, полето „д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 

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

възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във 

всяка държава членка?“ е попълнен отговор „Не“. Съгласно документацията за участие, по 

отношение на участниците не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата по чл. 

54, ал. 1 и чл. 55 от ЗОП.  

 

Непосочвайки, че могат да представят удостоверение за плащане на социалноосигурителни 

вноски, участниците в обединението декларират, че няма да могат да удостоверят съответствието си с 

изискванията към личното състояние по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предвид факта, че в Част III Раздел 

„Б“, участниците в обединението са декларирали, че не са извършили нарушение, свързано със 

задълженията им за плащане на социалноосигурителни вноски, комисията счита, че е налице 

несъответствие на информацията, посочена в Част II и Част III от представения еЕЕДОП, като не е 

отбелязан отговор „Да“. 

 

Комисията указва в ЕЕДОП-ите за участниците в обединението "Реставрация" ЕАД, 

"С.И.С. М-строй" ЕООД, както и "Конструктивно проектиране" ЕООД, Част II: Информация 

за икономическия оператор, Раздел А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР, 

б. „д“, полето да се попълни коректно. 

 
1.3. Участникът в обединението "С.И.С. М-строй" ЕООД не изпълнява изискването на 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) Условия за 

участие, поле III.1.2) Икономическо и финансово състояние, т.2  от Обявлението, а именно:  

„2. Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“, покриваща минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 

171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни 

участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията 

строеж, предмет на поръчката. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки 

член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно вида и обема на 

изпълняваната от него работа.  
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При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV 

„Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5).  

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се 

доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на 

застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за 

чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до 

съответната национална база данни.“ 

 

Участникът в обединението "С.И.С. М-строй" ЕООД е избрал подход различен от указания 

от Възложителя, а именно да не посочва реквизитите на притежаваната от него за изпълнение на 

цитираното изискване застраховка, а е представил към офертата си нейно заверено копие. От 

представената застраховка № 00008448/13121910004179, издадена от ЗК „Лев инс“ АД, която е с 

изискуемото покритие и застрахователна сума, комисията не може да установи дали същата е 

валидна. Това е така, защото видно от представеният документ, същият е валиден, само ако е 

направена дължимата периодична вноска, последната от които изискуема към дата 01.11.2019г. 

Документ за плащането на вноската не е представен. 

Участникът в обединението "С.И.С. М-строй" ЕООД да представи нов ЕЕДОП, в който 

в Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) да 

посочи валидна застрахователна полица, съгласно изискването или да представи документ за 

направена вноска по застрахователна полица № 00008448/13121910004179, издадена от ЗК „Лев 

инс“ АД. 

 

1.4. Участникът не изпълнява изискването на Раздел III: Правна, икономическа, 

финансова и техническа информация, III.1) Условия за участие, поле III.1.2) Икономическо 

и финансово състояние, т.3  от Обявлението, а именно:  

„3. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени 

финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), в зависимост от датата, на която са създадени 

или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 7 000 000 (седем милиона) 

лева без ДДС. 

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част 

IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а). 

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва с 

представянето на документ по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП - годишните финансови отчети 

или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен и/или справка за общя оборот. 

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи 

горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние 

с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.“ 

 

Обществената поръчка е открита с Решение №РД-05-93 от дата 05.02.2020 г. на инж. 

Пенка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Ганева– кмет на Община 

Хисаря. На постъпило искане за разяснение с изх. № 08-00-66/ 21.02.2020г., възложителят е 

пояснил, „че е допусната техническа грешка и  изискването се отнася за последните 3 (три) 

приключени финансови години, съгласно разпоредбата на чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП и записът 

(2016 г., 2017 г. и 2018 г.), следва да се чете (2017 г., 2018 г. и 2019 г.)“. Предвид даденото 

разяснение, което става неразделна част от документацията, както и задължителното прилагане 

на разпоредбата на чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП, участниците е следвало да изпълнят минималното 

икономическо изискване за общ оборот за последните три финансови години. 

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547


   

 

Въпреки това в представените ЕЕДОП-и на участниците в обединението са декларирани 

обороти за финансовите 2016 г., 2017 г. и 2018 г., като за изпълнението на изискването 

участниците посочват, както следва:  

"Реставрация" ЕАД:  

-Сума: 1596 хил. лв.; Начална дата: 01.01.2017 г .; Крайна дата:31.12.2017 г.;  

-Сума: 957 хил. лв.; Начална дата: 01.01.2018 г .; Крайна дата: 31.12.2018 г.;  

 

"С.И.С. М-строй" ЕООД: 

- Сума: 1059000; Начална дата: 01.01.2017 г .; Крайна дата: 31.12.2017 г.; 

- Сума: 2377842; Начална дата: 01.01.2018 г .; Крайна дата: 31.12.2018 г.;  

 

"Конструктивно проектиране" ЕООД:  

-Сума: 310 000 лв.; Начална дата: 01.01.2017 г .; Крайна дата; 31.12.2017 г.;  

-Сума: 370 000 лв.; Начална дата: 01.01.2018 г .; Крайна дата: 31.12.2018 г. ; 

 

В извод общо участниците на обединението, съгласно декларираната информация за 

2017г. и 2018г. финансови години, са реализирали заедно общи обороти, в размер на 6 669 842 

лв., което не изпълнява минималното изксване. 

Комисията указва на участници в обединението: "Реставрация" ЕАД, "С.И.С. М-

строй" ЕООД, както и "Конструктивно проектиране" ЕООД, да приложат нови ЕЕДОП-и, 

с посочена информация за финансовата 2019 г., за да изпълнят минималното изискване за 

общ оборот, тъй като информацията не е достъпна по служебен път или чрез публичен 

регистър и не може да бъде осигурена чрез пряк и безплатен достъп до националните бази 

данни на Република България. 
 

1.5. ДЗЗД "Античният град Диоклецианопол", е избрал подход да изпълни изискването за 

минимално изскуем екип за обществената поръчка, в частта екип от експерти, които отговарят за 

извършването на проектирането и осъществяването на авторския надзор, посредством участника в 

обединението: "Конструктивно проектиране" ЕООД.  

В Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) 

Условия за участие, поле III.1.3) Технически и професионални възможности, т. 2 на 

Обявлението, е посочено, както следва:  

„А. Екип за изпълнение на проектирането и осъществяването на авторския надзор, всеки от 

който притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, издадено от 

КИИП, или еквивалентен документ (за лица, придобили квалификация извън страната) за 

съответния експерт, участник в проектирането, за който се представя подробен списък, в който е 

посочена професионалната компетентност на лицата, със следните минимални изисквания 

А.1. Ръководител екип и Проектант по Част „Архитектура” –  

Образование и квалификация: да притежава висше образование с професионална 

квалификация „архитект“ или еквивалентна; да е вписан в публичния регистър на Министерство на 

културата по чл. 165 от ЗКН и Наредба № Н-3/2011 г. на МК или да притежава еквивалентен 

сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка; 

Специфичен опит: да е участвал като архитект в изготвянето на минимум един 

инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или рехабилитация 

и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или консервация и/или реставрация на обект – 

недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или „национално значение“). 

А.2. Проектант по Част „Конструкции” –  

Образование и квалификация: да притежава висше образование с професионална 

квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна; 

Специфичен опит: да е участвал в изготвянето на минимум един инвестиционен проект 

(независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция 



   

 

и/или основен ремонт и/или консервация и/или реставрация на обект – недвижима културна ценност 

с категория „световно значение“ или „национално значение“ или „местно значение“). 

А.3. Проектант по Част „Паркоустройство и благоустройство“  

А.4. Проектант по Част „Технология КРР“ –  

Образование и квалификация: да е вписан в публичния регистър на Министерство на 

културата по чл. 165 от ЗКН и Наредба № Н-3/2011 г. на МК или да притежава еквивалентен 

сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка; 

Специфичен опит: да е участвал в изготвянето на минимум един инвестиционен проект 

(независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция 

и/или основен ремонт и/или консервация и/или реставрация на обект – недвижима културна ценност 

с категория „световно значение“ или „национално значение“). 

А.5. Проектант по Част „Електрическа“; 

А.6. Проектант по Част „Слаботокови инсталации“; 

А.7. Проектант по Част „ВиК”; 

А.8. Проектант по Част „Геодезия“;  

А.9. Проектант по Част „Пожарна безопасност“ – да притежава валидно удостоверение 

по интердисциплинарната част „Пожарна безопасност“ или или да притежава еквивалентен 

сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка; 

А.10. Проектант по Част „ПБЗ“ – да притежава валидно удостоверение за безопасност и 

здраве или да притежава еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава 

членка; 

А.11. Проектант по Част „ПУСО“. 

Важно!!! Допустимо е при наличие на изискуемата професионална компетентност и при 

притежание на съответните сертификати и удостоверения за проектантска правоспособност, 

един проектант да изработи и да осъществи авторски надзор на повече от една проектна част и 

да покрие въведено изискване за повече от един експерт.“ 

Отделно с разяснение с изх. № 08-00-66/21.02.2020г., Възложителят е пояснил, че за 

Ръководител екип и проектант по част „Архитектура” ще приеме Удостоверение за Пълна 

проектантска правоспособност (ППП), издадено от КАБ, както и за изпълнението на изискването по 

позицията Проектант по Част „Технология КРР”, като част от екипа за изпълнение на проектирането 

и осъществяването на авторския надзор, ще приеме всеки експерт, вписан в публичния регистър на 

Министерство на културата по чл.165 от ЗКН и Наредба № Н-3/2011 г. на МК или притежаващ 

еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка.  

 

В ЕЕДОП на "Конструктивно проектиране" ЕООД, в Част IV: Критерии за подбор, буква 

В: технически и професионални способности, т. 6), момисията констатира следните несъответствия: 

 

1.За А.1. Ръководител екип и Проектант по Част „Архитектура”, арх. Христо Чепилев, не е 

посочена информация за изпълнение на изискването за специфичен опит: „да е участвал като 

архитект в изготвянето на минимум един инвестиционен проект (независимо от фазата на 

проектиране) за изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или 

консервация и/или реставрация на обект – недвижима културна ценност с категория „световно 

значение“ или „национално значение“); 

 
2.За А.2. Проектант по Част „Конструкции”, доц. д-р инж. Мирослав Тодоров, не е посочена 

информация за изпълнение на изискването за специфичен опит: “ да е участвал в изготвянето на 

минимум един инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или 

рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или консервация и/или реставрация на 

обект – недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или „национално значение“ 

или „местно значение“)“ 

 



   

 

3.За А.4. Проектант по Част „Технология КРР“, Проф. Валентин Тодоров, не е посочена 

информация за изпълнение на изискването за специфичен опит: „да е участвал в изготвянето на 

минимум един инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или 

рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или консервация и/или реставрация на 

обект – недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или „национално 

значение“)“, като за цитираните изпълнение обекти не е пояснено дали отговарят на изискването за 

недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или „национално значение“. 

 

Участника да предостави нов ЕЕДОП за "Конструктивно проектиране" ЕООД, като за 

горецитираните експерти декларира съответствие с поставените изисквания чрез представяне 

в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от 

ЕЕДОП посочване на професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и 

позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на 

издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, 

основни функции). Когато се цитира специфичен опит на обект, следва да бъде посочено дали 

същият има статут на недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или 

„национално значение“. 

 

1.6. ДЗЗД "Античният град Диоклецианопол", е избрал подход да изпълни изискването 

за минимално изскуем екип за обществената поръчка, в частта екип от експерти, които отговарят 

за извършването на строителството, посредством участника в обединението: "Реставрация" 

ЕАД.  

В Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) 

Условия за участие, поле III.1.3) Технически и професионални възможности, т. 2 на 

Обявлението, е посочено, както следва:  

„Б. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за 

извършването на строителството със следната професионална компетентност: 

Б.1. Технически ръководител 

Образование и квалификация: лице с квалификация "строителен инженер", "инженер" 

или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и 

придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и 

"Техника" или еквивалентна;  

Общ професионален опит: да притежава минимум 5 (пет) години опит в реализацията 

на инвестиционни проекти в строителството на подобна позиция – ръководител екип и/или 

технически ръководител или еквивалентна. 

Б.2. Специалист „Контрол на качеството“  

Квалификация: да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен 

сертификат за участниците от други държави членки; 

Б.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве 

Квалификация: да притежава удостоверение/сертификат или друг еквивалентен 

документ за преминат курс по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен 

сертификат за участниците от други държави членки; 

Б.4. Специалист „Технолог КРР“ 

Квалификация: да е вписан в публичния регистър на Министерство на културата по чл. 

165 от ЗКН и Наредба № Н-3/2011 г. на МК или да притежава еквивалентен сертификат, 

издаден от орган, установен в друга държава членка; 



   

 

Общ професионален опит: да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията 

на инвестиционни проекти в строителството на подобна позиция – Специалист „Технолог 

КРР“ или еквивалентна. 

Важно!!! Посочените експерти могат да изпълняват и повече от една длъжност. 

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3.2. се декларира в 

еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, 

т. 6).“ 

 

В ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални 

способности“, т. 6 на "Реставрация" ЕАД, е посочено, както следва: 

 

“инж. Гинка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Минчева - 

строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство”, диплома Серия 

В 52, № 008423/1983 г. ВИАС София; диплома за преквалификация№ 00570/1985г.- ВМЕИ 

„В.И.Ленин“, удостоверение за вписване в МК по чл. 165 от ЗКН № 09-00-105/31.07.2012 г.; 

Донка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Желязкова- Диплома 

серия Ж , № 018100- техник- строителство и архитектура – Варна, удостоверение за вписване в 

МК по чл. 165 от ЗКН № У-41/04.04.2016 г.; 

Младен (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Толев - Диплома серия 

А-89 – № 001550 от 29.08.1989г., издадена от ВТС «Кольо Фичето» гр. София, техник –

строителство и архитектура; удостоверение №2268/25.11.2019г. по БЗР и удостоверение № 

2013/25.10.2019 г. за Координатор по безопастост и здраве в строителството; 

инж. Надежда (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Михайлова– 

строителен инженер „Транспортно строителство”, №1522/09.09.2016 г. , магистър - диплома 

УАСГ-2019, уин 280372, удостоверение № 810/12.04.2019г. за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството“ 

 
От така направеното описание на образованието и професионалната квалификация на 

експертите, комисията не може да направи обоснован извод дали същите изпълняват горецитираните 

минимални изисквания, както и кой от експертите за коя от позициите е предложен да изпълнява. 

Участникът да предостави нов ЕЕДОП за "Реставрация" ЕАД, като декларира 

съответствие с поставеното изискване чрез представяне в Част IV: Критерии за подбор, буква 

В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП посочване на професионалната 

компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, 

специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална 

квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); 

Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). Когато се 

цитира специфичен опит на обект, следва да бъде посочено дали същият има статут на 

недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или „национално значение“. 

 

1.7. ДЗЗД "Античният град Диоклецианопол", е избрал подход да изпълни изискването 

за минимално изскуем екип за обществената поръчка, в частта екип от експерти, които отговарят 

за извършването на строителството, посредством участника в обединението: "С.И.С. М-строй" 

ЕООД.  

В Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) 

Условия за участие, поле III.1.3) Технически и професионални възможности, т. 2 на 

Обявлението, е посочено, както следва:  

„Б. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за 

извършването на строителството със следната професионална компетентност: 

Б.1. Технически ръководител 

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547


   

 

Образование и квалификация: лице с квалификация "строителен инженер", "инженер" 

или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и 

придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и 

"Техника" или еквивалентна;  

Общ професионален опит: да притежава минимум 5 (пет) години опит в реализацията 

на инвестиционни проекти в строителството на подобна позиция – ръководител екип и/или 

технически ръководител или еквивалентна. 

Б.2. Специалист „Контрол на качеството“  

Квалификация: да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен 

сертификат за участниците от други държави членки; 

Б.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве 

Квалификация: да притежава удостоверение/сертификат или друг еквивалентен 

документ за преминат курс по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен 

сертификат за участниците от други държави членки; 

Б.4. Специалист „Технолог КРР“ 

Квалификация: да е вписан в публичния регистър на Министерство на културата по чл. 

165 от ЗКН и Наредба № Н-3/2011 г. на МК или да притежава еквивалентен сертификат, 

издаден от орган, установен в друга държава членка; 

Общ професионален опит: да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията 

на инвестиционни проекти в строителството на подобна позиция – Специалист „Технолог 

КРР“ или еквивалентна. 

Важно!!! Посочените експерти могат да изпълняват и повече от една длъжност.  

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3.2. се декларира в 

еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, 

т. 6).“ 

 

В ЕЕДОП на "С.И.С. М-строй" ЕООД, е посочено, както следва: 

„инж. Владимир (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Шошоров- 

Магистър инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство”, диплома № 

32353/31.01.2001-УАСГ; 

ръководител изпълнение на проекти – сградно строителство -над 1500000 лв.; 

хидроизолации на мостове, логистични центрове и др. 

Инж. Мариян (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Николов. 

Диплома серия А-88№ 000151 от 04.07.1988г., издадена от ТС «Кольо Фичето» гр. Бургас, техник 

–водостроител; Строителен инженер- диплома серия ТК 66 № 000107 от 14.08.1983 ВВТУ, 

специалност «Строителство и възстановяване» на ЖП линии.Технически ръководител на 

жилищни сгради в кв.Витоша, гр.София- 3 обекта над 2000 кв.м РЗП и на всички посочени от 

дружеството обекти . 

инж. Цеца (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Банчева - 

Магистър- електроинженер,специалност „Автоматика и Телемеханика”, диплома серия ДЮ№ 

012852/ 22.06.1077 г.- ВМЕИ „Ленин” /ТУ/- енергетик в ДСО „Софстрой”, техн. ръководител на 

проекти за изпълнение на улично осветление и на художествено осветление в „Елмиб-България” 

АД, техн.ръководител –част „Електро” на всички обекти на „С.И.С.М – строй” ЕООД от 2015 г 

до момента. 

Ангел (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Ангелов – Техник по 

строителство и архитектура, диплома З№ 034543 / 10976 – ВСТ „К.Фичето”; удостоверение за 
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курс по контрол на качеството на СМР № 747-242/09.2019г. трудов договор за КК на СМР в 

„С.И.С.М- строй” ЕООД- всички обекти от 2012 до настоящия момент. 

инж. Йорданка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Ханджиева – 

Магистър- инженер „ВиК”, диплома серия В81№009324/25.07.1985-ВИСИ , техн.ръководител по 

част В и К в ДСО „Инжстрой”, техн.ръководител „В и К” на инфраструктурни обекти в 

„С.И.С.М- строй” ЕООД от 2012 г. до настоящия момент“ 
 

От така направеното описание на образованието и професионалната квалификация на 

експертите, комисията не може да направи обоснован извод дали същите изпълняват горецитираните 

минимални изисквания, както и кой от експертите за коя от позициите е предложен да изпълнява. 

Участникът да предостави нов ЕЕДОП за "С.И.С. М-строй" ЕООД, като декларира 

съответствие с поставеното изискване чрез представяне в Част IV: Критерии за подбор, буква 

В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП посочване на професионалната 

компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, 

специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална 

квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); 

Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). Когато се 

цитира специфичен опит на обект, следва да бъде посочено дали същият има статут на 

недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или „национално значение“. 

 

1.8. Участникът в обединението "С.И.С. М-строй" ЕООД не изпълнява изискването на 

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) Условия за 

участие, поле III.1.3) Технически и професионални възможности, т.3 от Обявлението, а 

именно:  

„3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за упр. на кач-то, 

сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на 

строителството.  
При подаване на оферта, съответствието с изискванията по т. 3 и 4 се декларира в ЕЕДОП 

(Част IV, Раздел Г). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с 

горното изискване се доказва с представяне заверено копие или оригинал на сертификат за EN ISO 

9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентни, с обхват в областта на строителството.“, 

по отношение на сертификат за EN ISO 9001:2015 или еквивалент. 

Отново ЕЕДОП на "С.И.С. М-строй" ЕООД, в Част IV, Раздел Г не е попълнен, а е 

представено заверено копие на документ, който е на английски език. Съгласно чл.101, ал.6 от ЗОП 

офертите се изготвят на български език. 

Участникът да представи нов ЕЕДОП, в който да попълни в Част IV, Раздел Г, съгласно 

горецитираното изискване или да представи сертификат за EN ISO 9001:2015 или еквивалент 

на български език. 

 

2. УЧАСТНИК № 2 "ПИ ЕС ПИ" ЕООД:  

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, като в настоящия 

протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, както следва: 

 

2.1. В Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) 

Условия за участие, поле III.1.3) Технически и професионални възможности, т. 2 на 

Обявлението, е посочено, както следва:  

„А. Екип за изпълнение на проектирането и осъществяването на авторския надзор, всеки 

от който притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, 

издадено от КИИП, или еквивалентен документ (за лица, придобили квалификация извън 
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страната) за съответния експерт, участник в проектирането, за който се представя подробен 

списък, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, със следните 

минимални изисквания 

…… 

А.7. Проектант по Част „ВиК”; 

……….. 

Важно!!! Допустимо е при наличие на изискуемата професионална компетентност и 

при притежание на съответните сертификати и удостоверения за проектантска 

правоспособност, един проектант да изработи и да осъществи авторски надзор на повече от 

една проектна част и да покрие въведено изискване за повече от един експерт. 

Б. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за 

извършването на строителството със следната професионална компетентност: 

Б.1. Технически ръководител 

Образование и квалификация: лице с квалификация "строителен инженер", "инженер" 

или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и 

придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и 

"Техника" или еквивалентна;  

Общ професионален опит: да притежава минимум 5 (пет) години опит в реализацията 

на инвестиционни проекти в строителството на подобна позиция – ръководител екип и/или 

технически ръководител или еквивалентна. 

………. 

Важно!!! Посочените експерти могат да изпълняват и повече от една длъжност.  

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3.2. се декларира в 

еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, 

т. 6).“ 

В ЕЕДОП на "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и 

професионални способности, т. 6), момисията констатира следните несъответствия: 

 

1.За А.7. Проектант по Част „ВиК”, В ЕЕДОП е предложен експерт, „7. Проектант по 

Част „ВиК” – инж. Галина (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) 

Каменова, Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с рег. № 05687, Валидно за 

2020г.“, но не е поочена придобита образователна квалификация за експерта. 

2. За Б.1. Технически ръководител  е предложено: „1. Технически ръководител - инж. 

Христо (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Цанев – към момента на 

трудов договор в „Пи Ес Пи” ЕООД, Висше – Магистър – Строителен инженер – Пътно 

строителство – Диплома №36898/2009г. – УАСГ, 20.03.2015 - до момента на трудов договор в 

„Пи Ес Пи” ЕООД - Инженер Пътно строителство, Изпълнява Техническо ръководство на 

строителни обекти на фирмата, Отговорник контрол по качеството.“ С предоставената 

информация не се изпълнява изискването за общ професионален опит от минимум 5 (пет) години 

в реализацията на инвестиционни проекти в строителството на подобна позиция – ръководител 

екип и/или технически ръководител или еквивалентна. 

 

Участникът да предостави нов ЕЕДОП за "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, като за 

горецитираните експерти декларира съответствие с поставените изисквания чрез 

представяне в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални 

способности, т. 6) от ЕЕДОП посочване на професионалната компетентност на лицата в 

това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на 

дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация 
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(направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален 

опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). 

 

3. УЧАСТНИК № 3 Консорциум "Хисаря 2020", с участници в обединението: 

"Алтрам" ЕООД,  "СТРОЙЕКСПРЕС-НН" ООД и "ПМ архитекти" ЕООД: 

 

При проверка на представените от Консорциум "Хисаря 2020", документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП, Комисията установи, че същите съответстват с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. С оглед гореизложеното, 

Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение. 

 

4. УЧАСТНИК № 4  "ЕКСА" АД:  

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника "ЕКСА", като в настоящия протокол и на 

основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, както следва: 

4.1. В Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) 

Условия за участие, поле III.1.3) Технически и професионални възможности, т. 2 на 

Обявлението, е посочено, както следва:  

„А. Екип за изпълнение на проектирането и осъществяването на авторския надзор, всеки 

от който притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, 

издадено от КИИП, или еквивалентен документ (за лица, придобили квалификация извън 

страната) за съответния експерт, участник в проектирането, за който се представя подробен 

списък, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, със следните 

минимални изисквания 

…… 

А.10. Проектант по Част „ПБЗ“ – да притежава валидно удостоверение за безопасност 

и здраве или да притежава еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга 

държава членка; 

……….. 

Важно!!! Допустимо е при наличие на изискуемата професионална компетентност и 

при притежание на съответните сертификати и удостоверения за проектантска 

правоспособност, един проектант да изработи и да осъществи авторски надзор на повече от 

една проектна част и да покрие въведено изискване за повече от един експерт. 

……………….. 

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3.2. се декларира в еЕЕДОП 

(Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6).“ 

 

В ЕЕДОП на "ЕКСА" АД, в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и 

професионални способности, т. 6), момисията констатира следните несъответствия: 

 

1.За А.10. Проектант по Част „ПБЗ“, в ЕЕДОП е предложен експерт, „10. Проектант по 

част „ ПБЗ” – инж. Михаил (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Ралев 

Образование- Висше образование „Магистър инженер“, със специалност „Строителство на 

сгради и съоръжения“, с образователно-квалификационна степен „Магистър“, Диплом 

№011050/ 06.07.2004 г., изд. от УАСГ –гр. София, специализация„ Конструкции” Удостоверение 

за Пълна Проектантска Правоспособност № 13327, издадено от Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране, валидност ППП 01/01/2020-31/12/2020 г., вписан в регистъра на 

КИИП с решение на УС №48/30.05.2008 г. по части: Конструктивна. Организация и изпълнение 

на строителството Общ професионален по специалността – 15 год. 2004 г. – 2006г. – „Бета 
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Конст” ООД – Строителен инженер – Проектант 2005 г. – до момента - „Бета Консулт- 1” 

ООД – Строителен инженер – Проектант 2006 г. – до момента - „ЕКСА” АД – Строителен 

инженер – Проектант по част „Конструктивна” ,Проектант по част „ПБЗ”“, но не е 

посочено придобито валидно удостоверение за безопасност и здраве или еквивалентен 

сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, за експерта. 

 

Участникът да предостави нов ЕЕДОП за "ЕКСА" АД, като за горецитирания 

експерт декларира съответствие с поставените изисквания чрез представяне в Част IV: 

Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП 

посочване на професионалната компетентност на лицето в това число: трите имена и 

позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на 

издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, 

основни функции). 

 

5. УЧАСТНИК № 5  "Парсек груп" ЕООД:  

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника "Парсек груп" ЕООД, като в настоящия 

протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва, както следва: 

 

5.1. В представеният еЕЕДОП на участника за изпълнение на изискването на Раздел III: 

Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) Условия за участие,  III.1.3) 

Технически и професионални възможности, т. 1 на Обявлението, участникът е цитирал изпълнен 

договор,  а именно: 

"Извършване на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и 

средновековен град Перперикон"; Обектът е първа категория по чл.137, ал.1, т.1 от ЗУТ - 

Паметник на културата от "Световно значение"; Строежът представлява реставриране и 

експониране на югозападната част от Акропола в археологическия комплекс "Перперикон"; 

1019341.26 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата: 14-02-2017; Крайна дата: 10-04-2017; 

Получатели: Община Кърджали“ 

 
Комисията констатира, че цитирания договор е в изискуемия период и с предмет, идентичен 

или сходен с този на настоящата поръчка. От посоченото в еЕЕДОП обаче за комисията възникват 

съмнения относно вида и дела на изпълнените от "Парсек груп" ЕООД дейности, изпълнявани по 

договора в качеството очевидно на участник в обединение, станало ясно при направена служебна 

проверка в електронния регистър на Агенцията за обществените поръчки: 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=769785&newver=2  (Информация за сключен 

договор за обществена поръчка с АОП номер 00322-2015-0020), както и при извършена елекронна 

справка в Регистър Булстат за участнците в обединението, изпълнител на цитирания договор  

ДЗЗД „ЕКОГЕОКОМ ГРУП”, Булстат: 177126960: https://reports.bulstat.bg/bulstat-

ireports/frameset?__report=https%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%2Fbulstat-

ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=177126960&__overwrite=true&__locale=bg&__s

vg=true&__designer=false (Справка за субект на БУЛСТАТ в Регистър БУЛСТАТ), както и дали те 

изпълняват изискването: „1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, 

съотв. участник трябва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или 

сходен с тези на настоящата поръчка. За строителни дейности с предмет „сходен с тези на 

настоящата поръчка“ се приема реконструкция и/или основен ремонт и/или консервация и/или 

реставрация и/или експониране и адаптация на обект – недвижима културна ценност с категория 

„свет. знач.“ или „национално значение“. 

https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/frameset?__report=https%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=177126960&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false
https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/frameset?__report=https%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=177126960&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false
https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/frameset?__report=https%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=177126960&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false
https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/frameset?__report=https%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%2Fbulstat-ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=177126960&__overwrite=true&__locale=bg&__svg=true&__designer=false


   

 

В тази връзка комисията упражнява правото си по чл. 67, ал.5 от ЗОП, съгласно 

която:  „Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата.“, като изисква от участника да представи документи, с които да докаже, че 

изпълнените дейности в рамките на горецитирания договор, като част от обединение,  

изпълняват минималните изисквания. 

 
5.2. В Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) 

Условия за участие, поле III.1.3) Технически и професионални възможности, т. 2 на 

Обявлението, е посочено, както следва:  

„А. Екип за изпълнение на проектирането и осъществяването на авторския надзор, всеки от 

който притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, издадено от 

КИИП, или еквивалентен документ (за лица, придобили квалификация извън страната) за 

съответния експерт, участник в проектирането, за който се представя подробен списък, в който е 

посочена професионалната компетентност на лицата, със следните минимални изисквания 

…… 

А.10. Проектант по Част „ПБЗ“ – да притежава валидно удостоверение за безопасност и 

здраве или да притежава еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава 

членка; 

……….. 

Важно!!! Допустимо е при наличие на изискуемата професионална компетентност и при 

притежание на съответните сертификати и удостоверения за проектантска правоспособност, 

един проектант да изработи и да осъществи авторски надзор на повече от една проектна част и 

да покрие въведено изискване за повече от един експерт. 

……………….. 

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3.2. се декларира в еЕЕДОП 

(Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6).“ 

 

В ЕЕДОП на "Парсек груп" ЕООД, в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически 

и професионални способности, т. 6), момисията констатира следните несъответствия: 

 

1.За А.10. Проектант по Част „ПБЗ“, в ЕЕДОП е предложен експерт, „9.Проектант по 

част „ПБЗ” – инж. Георги (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Попов, 

висше образование, степен Магистър, професионална квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство; Удостоверение за ППП №29081, валидно за 2020 г., 

издадено от КИИП”, но не е посочено придобито валидно удостоверение за безопасност и 

здраве или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, за 

експерта. 

Участникът да предостави нов ЕЕДОП за "Парсек груп" ЕООД, като за 

горецитирания експерт декларира съответствие с поставените изисквания чрез 

представяне в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални 

способности, т. 6) от ЕЕДОП посочване на професионалната компетентност на лицето в 

това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на 

дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация 

(направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален 

опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). 

 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП, във връзка с 

чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, Комисията определя срок от 5 (пет) работни дни, считано от 

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547


   

 

датата на получаването на настоящия протокол, участниците да представят нови ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, във 

връзка с констатациите по-горе, за доказване съответствието с изискванията на 

Възложителя. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

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

заявления за участие. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане 

на техническото им предложения ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок 

за представяне на документи.  

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията уведомява всички участници, като 

в един и същи ден им изпраща протокола с констатациите, относно документите по чл. 39, 

ал. 2 за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя и публикува същия в профила на купувача, към електронното 

досие на процедурата.  

Комисията приключи своята работа на 18.03.2020 г. и изготви и подписа настоящия 

протокол в един оригинален екземпляр.  

 

 

Председател: 

............П..……....   

(инж. Цонка Войводинова) 

 

Членове: 

1. ............П..……....       2. ............П..……....  

(Невенка Ахмакова)       (доц. Митко Маджаров) 

 

 

3. ............П..….…....       4. ............П..……....  

(Ина Милкова)        (Михаил Павлов  ) 

 

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД 

и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679! 

 

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547

