
 

 

    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици 

и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ 

 

П Р О Т О К О Л № 1  

На 07.01.2020г. в 10:00 часа комисия назначена със Заповед № 77 /07.01.2020 год. на Кмета на 

община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет „Изпълнение на СМР 

за обект „Обновяване на площад "Възраждане, гр. Белоградчик“, открита с Решение № 953 

от 06.12.2019 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 00287-2019-0009, 

се събра комисията в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Иван Каменов – главен инженер; 

2.  Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки“;  

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и икономическо 

развитие”; 

4. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти  и евроинтеграция”; 

Резервни членове: 

1. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”; 

2. Жанета Николова Николова – гл. експерт „Бюджет и финансов контрол”.  

Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на получените 

оферти в процедурата.  

На публичното заседание присъстваше Александър Гошов Василев – Управител на „АВ Билд” 

ЕООД, гр. София и Ивайло Тодоров Цветков – упълномощен представител на 

„Инфракънстаркшън” ЕАД, гр. София, видно от списъка на присъстващите участници при 

отваряне на оферти за участие в настоящата обществена поръчка. 

Председателят на комисията обяви участниците от които са получени оферти за участие в 

процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 06.01.2020 г. в деловодството на община 

Белоградчик са постъпили 5 (пет) оферти от следните участници: 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника, подал оферта Вх. № и дата и час на подаване 

1.  “Техно Строй България” ООД, гр. София, бул. 

„Витоша” № 188, ет. 5, тел. 02/ 953 27 90 

№ 35/06.01.2020 г. в 10:15 ч. 



 

 

 

2. 

ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД – ЦЕРБ БИЛД ЕООД”,  гр. 

София, ул. „Локомотив” № 1, тел. 02/ 810 54 

54, факс: 02/ 832 70 29 

№ 36/06.01.2020 г. в 10:18 ч. 

 

3. 

ДЗЗД„Белоградчик 2020”, гр. София, ул. 

„Вискяр Планина” №  15-17, офис 4, тел. 02/ 

824 01 84 

№ 37/06.01.2020 г.в 10:21ч. 

 

4.  

„Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София, ул. 

„Партений Нишавски” № 4, ет. 2, офис 17, тел. 

0888 889 555 

 

№ 53/06.01.2020 г. в 16:21 ч. 

 

5.  

„АВ Билд” ЕООД, гр. София, ж.к. „Кръстова 

Вада” ул. „Хага” № 12, ап. 7, тел. 0884 979 190 

 

№ 54/06.01.2020 г. в 16:24 ч. 

 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и 

председателят подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание. 

Участник № 1 “Техно Строй България” ООД: 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

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

с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Председателят на комисията предложи по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри", но предложението беше отхвърлено. 

 

Участник № 2 ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД-ЦЕРБ БИЛД ЕООД“, с участници в обединението: 

„Централна енергоремонтна база“ ЕАД и „ЦЕРБ БИЛД“ЕООД  

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

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

с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Председателят на комисията предложи по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри", но предложението беше отхвърлено. 

 

Участник № 3 ДЗЗД „Белоградчик 2020“, с участници в обединението: „Вейл 

конструкции“ ЕООД  и „Каро Трейдинг“ ООД: 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

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

с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 



 

 

 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Председателят на комисията предложи по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри", но предложението беше отхвърлено. 

 

Участник № 4 „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

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

с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Председателят на комисията предложи на представителя на „АВ Билд” ЕООД, гр. София да 

подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри", но предложението беше отхвърлено. 

 

Участник № 5 „АВ Билд“ ЕООД: 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

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

с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Председателят на комисията предложи на представителя на „Инфракънстракшън” ЕАД, гр. 

София да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани 

ценови параметри", но предложението беше отхвърлено. 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира 

следното: 

 

Участник № 1 “Техно Строй България” ООД: 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия:  

Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на основания за 

задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията отбеляза, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. В част III 

„Основания за изключване” липсва посочване на национална база данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство, е длъжен да предостави съответната информация. Съгласно изискванията на 

чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното състояние на участниците в т.ч деклариране 

на липсата на основанията за отстраняване, следва да бъде представена освен чрез формалното 

деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва да бъдат 

посочени и националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 

компетентния орган, който съгласно съответното законодателство е длъжен да предостави 

съответната информация. 



 

 

 

 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал оборот за 2016, 2017 и 2018 

година в общ размер на 35 395 000,00 лева. След направена справка в  Търговски регистър 

към Агенцията по вписванията в раздел „Обявени актове” за установяване на наличието на 

публикувани годишни финансови отчети на дружеството комисията установи, че същите са 

публикувани до 2015 година и не съдържа информация за оборота на участника за периода от 

три приключили финансови години, от датата на подаване на офертата съгласно изискването на 

възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл. 62, ал. 3 от ЗОП. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши участникът „Техно строй” ООД, в срок 

до 5 работни дни от получаването на  настоящия протокол, по отношение на констатираните 

несъответствия или липса на информация, може да представи на комисията 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. 

 

Участник № 2 ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД-ЦЕРБ БИЛД ЕООД“, с участници в обединението: 

„Централна енергоремонтна база“ ЕАД и „ЦЕРБ БИЛД“ЕООД: 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия:  

Представени са три броя ЕЕДОП: от обединението- участник, от „Централна енергоремонтна 

база“ ЕАД и „ЦЕРБ БИЛД“ЕООД.  

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата, 

посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка комисията констатира 

следните непълноти и несъответствия в представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП 

на обединението -  участник, така и в ЕЕДОП на участниците в обединението, чрез които се 

доказва критерий за подбор: 

Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на основания за 

задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията отбеляза, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. В част III 

„Основания за изключване” липсва посочване на национална база данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство, е длъжен да предостави съответната информация. Съгласно изискванията на 

чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното състояние на участниците в т.ч деклариране 

на липсата на основанията за отстраняване, следва да бъде представена освен чрез формалното 

деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва да бъдат 

посочени и националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 

компетентния орган, който съгласно съответното законодателство е длъжен да предостави 

съответната информация. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

 



 

 

 

 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството“ със застрахователна сума 200 000 лв.  

Участникът не е декларирал данни за срока на валидност и обхвата на притежаваната от него 

застрахователна полица.  

Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно съответствието с 

критериите за подбор поставени от Възложителя  следва да бъде представена освен чрез 

формалното деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва да 

бъдат посочени и националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства 

или компетентния орган, който съгласно съответното законодателство е длъжен да предостави 

съответната информация. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

За доказване на минималните изисквания за технически и професионални способности чрез  в 

Част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, поле „За 

поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“, са описани  

изпълнени дейности по реконструкция на общински пазар, проектиране и изграждане на 

фундаменти на сграда, реконструкция на детска площадка, СМР на жилищна сграда, ремонт на 

сграда за химическа лаборатория, обновяване на фасади на сгради, инженеринг на жилищни 

сгради. 

С така декларираните дейности не се доказва изпълнение на поставеното от Възложителя 

изискване „Участникът за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, 

да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство), с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката.  За "дейност (строителство) с предмет и обем, сходен с този на 

поръчката" следва да се разбира: изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или благоустрояване на площади и/или паркове и/или места за отдих, с 

пешеходни зони  и алеи към тях, с мин. площ 7000 м2“. 

Участникът следва да декларира изпълнени дейности съгласно изискванията на 

Възложителя 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват „строителство” и 

система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или 

еквивалентен с обхват „строителство” участникът  е попълнил част IV „Критерии за подбор”, 

раздел В на ЕЕДОП, но не е посочил предмет, валидност, издател, както и публичния 

регистър, в който се съдържа информация за наличието на притежаваните сертификати. 

Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно съответствието с 

критериите за подбор поставени от Възложителя  следва да бъде представена освен чрез 

формалното деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва да 

бъдат посочени и националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства 

или компетентния орган, който съгласно съответното законодателство е длъжен да предостави 

съответната информация. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши участникът ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД-ЦЕРБ 

БИЛД ЕООД“, в срок до 5 работни дни от получаването на  настоящия протокол, по 

отношение на констатираните несъответствия или липса на информация, може да представи на 

комисията 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 



 

 

 

 

Участник № 3 ДЗЗД „Белоградчик 2020“, с участници в обединението: „Вейл 

конструкции“ ЕООД  и „Каро Трейдинг“ ООД 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия:  

Представени са три броя ЕЕДОП: от обединението- участник, от „Вейл конструкции“ ЕООД и 

от  „Каро Трейдинг“ ООД.  

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата, 

посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка комисията констатира 

следните непълноти и несъответствия в представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП 

на обединението -  участник, така и в ЕЕДОП на участниците в обединението, чрез които се 

доказва критерий за подбор: 

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал оборот за 2016, 2017 и 2018 

година в общ размер на 50 796 445,56 лева. След направена справка в  Търговски регистър 

към Агенцията по вписванията в раздел „Обявени актове” за установяване на наличието на 

публикувани годишни финансови отчети на участниците в обединението комисията установи, 

че същите са публикувани до 2015 година и не се съдържа информация за оборота за периода от 

три приключили финансови години, от датата на подаване на офертата съгласно изискването на 

възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл. 62, ал. 3 от ЗОП. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката в Част IV „Критерии 

за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, поле „Образование и 

професионална квалификация“, участникът е декларирал за позицията Координатор по 

безопасност и здраве - инж. Теодора Димитрова Киризиева  – Магистър инженер – Транспортно 

строителство, Диплома Серия УАСГ-2010, Рег.№ 37590/2010г. - Университет по Архитектура, 

Строителство и Геодезия; Удостоверение № 3019/ 19.06.2019 г. за завършен курс „Длъжностно 

лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд“, съобразно 

изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 издадено от „Строителна 

квалификация“ЕАД. Валидност: 20.06.2020 г. Изискването, поставено от Възложителя за 

позицията „Координатор по безопасност и здраве е лице, притежаващо удостоверение по 

чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или 

еквивалентен документ за чуждестранни лица“. Видно от посоченото, предложеният експерт 

не отговаря на изискването на Възложителя, с оглед на това лицето да притежава удостоверение 

по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ 

за чуждестранни лица. 

Участникът следва да декларира, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност, съгласно изискванията на възложителя. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисята реши участникът ДЗЗД „Белоградчик 2020“,  в 

срок до 5 работни дни от получаването на  настоящия протокол, по отношение на констатирано 

несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията 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. 

 

Участник № 4 „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия: 

Участникът е представил  ЕЕДОП,  в който е посочил, че ще използва подизпълнител, 

„Интерхолд“ ЕООД. 

В представеният електронно подписан ЕЕДОП на „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД: 

Единият от електронните подписи, е невалиден, а именно: електронният подпис на член на 

съвета на директорите, Ани Енчева.  

Участникът следва да представи електронно подписан ЕЕДОП с валиден електронен 

подпис от всички представляващи дружеството, съгласно чл.40, ал.1, т. 4 от ППЗОП 

В ЕЕДОП участникът е посочил, че ще използва подизпълнител с 50% участие, като не е 

посочил дела и вида, който ще изпълняват. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата.  

Участникът следва да представи информация относно дела и вида от обема на поръчката, 

който се възлага на подизпълнителя 

Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на основания за 

задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията отбеляза, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. В част III 

„Основания за изключване” липсва посочване на национална база данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство, е длъжен да предостави съответната информация. Съгласно изискванията на 

чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното състояние на участниците в т.ч деклариране 

на липсата на основанията за отстраняване, следва да бъде представена освен чрез формалното 

деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва да бъдат 

посочени и националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 

компетентния орган, който съгласно съответното законодателство е длъжен да предостави 

съответната информация. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

За доказване на минималните изисквания за технически и професионални способности в Част 

IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, поле „За 

поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“, са описани  

изпълнени дейности ремонт и асфалтиране на улици и тротоари  

С така декларираните дейности не се доказва изпълнение на поставеното от Възложителя 

изискване „Участникът за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, 

да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство), с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката.  За "дейност (строителство) с предмет и обем, сходен с този на 

поръчката" следва да се разбира: изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или  

 



 

 

 

 

рехабилитация и/или благоустрояване на площади и/или паркове и/или места за отдих, с 

пешеходни зони  и алеи към тях, с мин. площ 7000 м2“. 

Участникът следва да декларира изпълнени дейности, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката в Част IV „Критерии 

за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, поле „Образование и 

професионална квалификация“, участникът е декларирал за позицията Координатор по 

безопасност и здраве - инж. Андрей Теофилов, който притежава удостоверение за длъжностно 

лице по безопасност и здраве в строителството по Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 

№3 от 27.07.1998 г.  

 

Изискването, поставено от Възложителя за позицията „Координатор по безопасност и здраве 

е лице, притежаващо удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

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

и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранни лица“. Видно от 

посоченото, предложеният експерт не отговаря на изискването на Възложителя, с оглед на това 

лицето да притежава удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

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

монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранни лица. 

Участникът следва да декларира, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност съгласно изискванията на възложителя. 

 

Относно ЕЕДОП на посочения подизпълнител „Интерхолд“ ЕООД: 

Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на основания за 

задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията отбеляза, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. В част III 

„Основания за изключване” липсва посочване на национална база данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство, е длъжен да предостави съответната информация.  

Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното състояние на 

участниците в т.ч деклариране на липсата на основанията за отстраняване, следва да бъде 

представена освен чрез формалното деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в 

ЕЕДОП въпроси следва да бъдат посочени и националните база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство е длъжен да предостави съответната информация. 

 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал оборот за 2016, 2017 и 2018 

година в общ размер на 36 279 000,00 лева. След направена справка в  Търговски регистър 

към Агенцията по вписванията в раздел „Обявени актове” за установяване на наличието на 

публикувани годишни финансови отчети комисията установи, че същите са публикувани до 

2015 година и не съдържа информация за оборота на участника за периода от три приключили 

финансови години, от датата на подаване на офертата съгласно изискването на възложителя.  



 

 

 

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл. 62, ал. 3 от ЗОП. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя и с оглед констатацията на комисията в 

ЕЕДОП на участника, че не се сочи вида на дейностите, които ще извършва подизпълнителя, 

помощният орган на Възложителя не може да направи категорични изводи дали „Интерхолд“ 

ЕООД отговаря на поставените критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който 

ще изпълняват. Въпреки това, от представения ЕЕДОП, подизпълнителят отговаря на 

поставените критерии за подбор, ако се приеме, че ще изпълняват 50% от дейностите в 

предмета на поръчката, а именно строително-монтажни работи,  с изключение на  изискването 

участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката.  

Съгласно чл. 66 ал. 2 от ЗОП подизпълнителите следва да отговарят на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, като 

попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши участникът 

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД, в срок до 5 работни дни от получаването на  настоящия 

протокол, по отношение на констатирано несъответствие или липса на информация да 

представи на комисията 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. Последното се 

прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да 

замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото 

лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на 

техническото предложение. 

 

Участник № 5 „АВ Билд“ ЕООД: 

В представеният електронно подписан ЕЕДОП участникът е декларирал всички обстоятелства и 

е посочил националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства както и 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал оборот за 2016, 2017 и 2018 

година в общ размер на 3 426 000,00 лева. След направена справка в  Търговски регистър към 

Агенцията по вписванията в раздел „Обявени актове” за установяване на наличието на 

публикувани годишни финансови отчети на дружеството комисията установи, че същите са 

публикувани до 2015 година и не съдържа информация за оборота на участника за периода от 

три приключили финансови години, от датата на подаване на офертата съгласно изискването на 

възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален  

 



 

 

 

общ оборот  комисията на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл. 62, ал. 3 от ЗОП. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши участникът „АВ Билд“ ЕООД , в срок 

до 5 работни дни от получаването на  настоящия протокол, по отношение на констатирано 

несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията 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. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на  31.01.2020 г. в 11:00 

часа.  

Комисия: 

Председател: …(П)………………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.…(П)……………..                                 2. …(П)………………………. 

                  (инж. Ив. Каменов)                                    (Ан. Кирилова) 

3…………(П)……………….                                    4. ……(П)………………….. 

     (Ан. Георгиева)                                                      (М. Иванова) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 

 


