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Приложение №1 

към Протокол №2 

 

Открита процедура по чл. 14, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на 

строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи за обект „Преустройство на дневен център за възрастни хора с 

увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев“, открита с решение № 359/15.04.2015 година на кмета на община Гоце Делчев, 

идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0004 

 

Критерии за подбор и задължителни документи, съгласно раздел ІІІ.2.1) Изисквания към участниците, включително за вписването 

им в професионални или търговски регистри, раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности, раздел ІІІ 2.3.) Технически 

възможности от обявлението и т. 2.1. от документацията  

Участник с пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив 

І. Критерии за подбор, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от Възложителя  

Критерии за подбор Данни на участника 
Задължителни документи съгласно 

документацията за участие 

Представени документи от 

участника 

2.1.2.1.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП 

Участникът следва  да е правоспособно лице по 

смисъла на чл. 166 от ЗУТ. Участникът следва да 

е консултант, получил удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор, отговарящо на условията на 

§1, ал. 1 от ПЗР на  Наредба №РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. или на основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  

да докаже регистрацията си в професионален или 

търговски регистър в държавата, в която е 

установен, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава 

регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон. 

Участникът е консултант, получил 

Удостоверение на основание чл.166, 

ал. 2 от ЗУТ за вписване в регистъра 

на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на 

строителен надзор. 

1. Декларация или удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 

т.1 от ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-

25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за 

издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на консултантите за оценяване 

на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен 

надзор, отговарящо на условията на §1, 

ал.1 от ПЗР на  Наредба №РД-02-20-25 от 

03.12.2012 г. или еквивалент. 

За чуждестранните участници трябва да 

има наличие на съответно право, за което 

се представя документ, доказващ 

еквивалентното право и/или декларация, 

че чуждестранният участник притежава 

съответното право. 

 

1. Удостоверение №РК–0323/ 

23.10.2014 г.  от ДНСК към 

Министерство на инвесетиционното 

проектиране и  Списък на екипа от 

правоспособни физически лица към 

23.10.2014г. от различни 

специалности за упражняване 

дейностите оценка на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор. 
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2.1.2.2. Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с 

изискванията 

2.1.2.2.1. Участникът да има изпълнена минимум 

1 (една) услуга, с предмет еднакъв или сходен с 

предмета на обществената поръчка, изпълнена 

през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата. 

Под „еднакви“ или „сходни услуги" се счита 

изпълнението на услуги по упражняване на 

строителен надзор. 

 

 

 

 

1. Упражняване на строителен 

надзор по време на строителството  

на обекти на община Гоце  Делчев, 

обособена позиция 2. 

„Благоустрояване – асфалтиране на 

улици в гр. Гоце Делчев“. 

 

 

 

 

 

1. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП 

(образец №6) за изпълнените услуги, 

които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената 

услуга; 

2. Доказателство за извършената  услуга  

- под формата на удостоверение, издадено 

от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, 

в който е публикувана информация за 

услугата. 

1.Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка по образец 

 

2. Референция с изх.№ 70-00-83 (3) от 

10.02.2015 г.  от Община Гоце Делчев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Задължтелни документи 

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец №2), подписан от участника - в оригинал, в който се 

посочва страницата на която се намира всеки един от документите в офертата. 

Списък на документите, 

съдържащи се в офертата 

3.1.1.2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец №1 (в оригинал). Оферта за участие - в оригинал 

3.1.1.3. Представяне на участника:   

Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация 
Да, посочен ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец 3) от документацията; 
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  

по образец – 1 брой. 

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато 

участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал. 
Неприложимо 

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият; 

Неприложимо 

3.1.1.8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №5) - в оригинал, в случай, че се предвижда участие 

на под-изпълнител. 
Неприложимо 

3.1.1.9 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП, 

както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Образец №4). 
Да 
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Участник с пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД,  гр. София 

І. Критерии за подбор, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от Възложителя 

Критерии за подбор Данни на участника 
Задължителни документи съгласно 

документацията за участие 

Представени документи от 

участника 

2.1.2.1.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП 

Участникът следва  да е правоспособно лице по 

смисъла на чл. 166 от ЗУТ. Участникът следва да 

е консултант, получил удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор, отговарящо на условията на 

§1, ал. 1 от ПЗР на  Наредба №РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. или на основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  

да докаже регистрацията си в професионален или 

търговски регистър в държавата, в която е 

установен, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава 

регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон. 

Участникът е консултант, получил 

Удостоверение на основание чл.166, 

ал. 2 от ЗУТ за вписване в регистъра 

на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на 

строителен надзор. 

1. Декларация или удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 

т.1 от ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-

25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за 

издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на консултантите за оценяване 

на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен 

надзор, отговарящо на условията на §1, 

ал.1 от ПЗР на  Наредба №РД-02-20-25 от 

03.12.2012 г. или еквивалент. 

За чуждестранните участници трябва да 

има наличие на съответно право, за което 

се представя документ, доказващ 

еквивалентното право и/или декларация, 

че чуждестранният участник притежава 

съответното право. 

 

1. Удостоверение №РК–0182/ 

14.05.2014 г.  от ДНСК към 

Министерство на инвесетиционното 

проектиране и  Списък на екипа от 

правоспособни физически лица към 

28.08.2014г. от различни 

специалности за упражняване 

дейностите оценка на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор. 

 

 

 

2.1.2.2. Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с 

изискванията 

2.1.2.2.1. Участникът да има изпълнена минимум 

1 (една) услуга, с предмет еднакъв или сходен с 

предмета на обществената поръчка, изпълнена 

през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата. 

 

1. Извършване на оценка на 

съответствието, упражняване на 

строителен надзор, инвеститорски 

контрол, контрол на колическвата и 

цените, КБЗ, кадастрарно заснемане 

и вписвана в кадастъра за обект 

„Комплексен онкологичен център, 

Лъчелечебен център, гр. Враца“ 

1. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП 

(образец №6) за изпълнените услуги, 

които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената 

услуга; 

1.Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка по образец 

2. Удостоверение с изх. 

№1242/03.09.2014 г. от Община 

Враца. 
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Под „еднакви“ или „сходни услуги" се счита 

изпълнението на услуги по упражняване на 

строителен надзор. 

 

 
2. Доказателство за извършената  услуга  

- под формата на удостоверение, издадено 

от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, 

в който е публикувана информация за 

услугата. 

 

ІІ. Задължтелни документи 

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец №2), подписан от участника - в оригинал, в който се 

посочва страницата на която се намира всеки един от документите в офертата. 

Списък на документите, 

съдържащи се в офертата 

3.1.1.2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец №1 (в оригинал). Оферта за участие - в оригинал 

3.1.1.3. Представяне на участника:   

Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация 
Да, посочен ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец 3) от документацията; 
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  

по образец – 1 брой. 

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато 

участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал. 

Да, за упълномощаване Евгени 

Панайотов инж. Ангел Ангелов, в 

качесвото му на изпълнителен 

директор на „АГРОВОДИНВЕСТ“ 

ЕАД във връзка с участие в 

обществената поръчка 

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият; 

Неприложимо 

3.1.1.8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №5) - в оригинал, в случай, че се предвижда участие 

на под-изпълнител. 
Неприложимо 

3.1.1.9 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП,  

както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Образец №4). 
Да 
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Участник с пореден №3 „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. Благоевград 

І. Критерии за подбор, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от Възложителя  

Критерии за подбор Данни на участника 
Задължителни документи съгласно 

документацията за участие 

Представени документи от 

участника 

2.1.2.1.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП 

Участникът следва  да е правоспособно лице по 

смисъла на чл. 166 от ЗУТ. Участникът следва да 

е консултант, получил удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор, отговарящо на условията на 

§1, ал. 1 от ПЗР на  Наредба №РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. или на основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  

да докаже регистрацията си в професионален или 

търговски регистър в държавата, в която е 

установен, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава 

регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон. 

Участникът е консултант, получил 

Удостоверение на основание чл.166, 

ал. 2 от ЗУТ за вписване в регистъра 

на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на 

строителен надзор. 

1. Декларация или удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 

т.1 от ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-

25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за 

издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на консултантите за оценяване 

на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен 

надзор, отговарящо на условията на §1, 

ал.1 от ПЗР на  Наредба №РД-02-20-25 от 

03.12.2012 г. или еквивалент. 

За чуждестранните участници трябва да 

има наличие на съответно право, за което 

се представя документ, доказващ 

еквивалентното право и/или декларация, 

че чуждестранният участник притежава 

съответното право. 

 

1. Удостоверение №РК–0254/ 

21.08.2014г.  от ДНСК към 

Министерство на инвесетиционното 

проектиране и  Списък на екипа от 

правоспособни физически лица към 

21.08.2014г. от различни 

специалности за упражняване 

дейностите оценка на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор. 

 

 

 

2.1.2.2. Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с 

изискванията 

2.1.2.2.1. Участникът да има изпълнена минимум 

1 (една) услуга, с предмет еднакъв или сходен с 

предмета на обществената поръчка, изпълнена 

през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата. 

 

1. Упражняване на строителен 

надзор и технически паспорт на 

обекти финансирани по ОП 

„Регионално развитие“: „Ремонт, 

реконструкция и промяна на 

предназначение на съществуваща 

сграда в  „Защитено жилище“,  

„Център за настаняване от семеен 

тип ца деца от рискови групи в ж.к. 

Струмско, Център за настаняване 

1. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП 

(образец №6) за изпълнените услуги, 

които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената 

услуга; 

1.Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка по образец 

 

2. Удостоверение с изх. №69-00-

1218/20.11.2014 г. от Община 

Благоевград. 
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Под „еднакви“ или „сходни услуги" се счита 

изпълнението на услуги по упражняване на 

строителен надзор. 

 

 

от семеен тип ца деца от рискови 

групи в УПИ ХVІІ, кв.1, ІХ и Х 

микрорайон – Благоевград“, „Център 

за настаняване от семеен тип за деца 

от рискови групи в УПИ ХVІІІ, кв.1, 

ІХ и Х микрорайон – Благоевград“. 

2. Доказателство за извършената  услуга  

- под формата на удостоверение, издадено 

от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, 

в който е публикувана информация за 

услугата. 

 

ІІ. Задължтелни документи 

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец №2), подписан от участника - в оригинал, в който се 

посочва страницата на която се намира всеки един от документите в офертата. 

Списък на документите, 

съдържащи се в офертата 

3.1.1.2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец №1 (в оригинал). Оферта за участие - в оригинал 

3.1.1.3. Представяне на участника:   

Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация 
Да, посочен ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец 3) от документацията; 
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  

по образец – 1 брой. 

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато 

участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал. 
Неприложимо 

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият; 

Неприложимо 

3.1.1.8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №5) - в оригинал, в случай, че се предвижда участие 

на под-изпълнител. 
Неприложимо 

3.1.1.9 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП,  

както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Образец №4). 
Да 
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Участник с пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД,  гр. София 

І. Критерии за подбор, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от Възложителя  

Критерии за подбор Данни на участника 
Задължителни документи съгласно 

документацията за участие 

Представени документи от 

участника 

2.1.2.1.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП 

Участникът следва  да е правоспособно лице по 

смисъла на чл. 166 от ЗУТ. Участникът следва да 

е консултант, получил удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор, отговарящо на условията на 

§1, ал. 1 от ПЗР на  Наредба №РД-02-20-25 от 

3.12.2012 г. или на основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  

да докаже регистрацията си в професионален или 

търговски регистър в държавата, в която е 

установен, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава 

регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон. 

Участникът е консултант, получил 

Удостоверение на основание чл.166, 

ал. 2 от ЗУТ за вписване в регистъра 

на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на 

строителен надзор. 

1. Декларация или удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 

т.1 от ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-

25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за 

издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на консултантите за оценяване 

на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен 

надзор, отговарящо на условията на §1, 

ал.1 от ПЗР на  Наредба №РД-02-20-25 от 

03.12.2012 г. или еквивалент. 

За чуждестранните участници трябва да 

има наличие на съответно право, за което 

се представя документ, доказващ 

еквивалентното право и/или декларация, 

че чуждестранният участник притежава 

съответното право. 

 

1. Удостоверение №ЛК – 000734/ 

21.03.2011г. от МРРБ и  Списък на 

екипа от правоспособни физически 

лица към 18.12.2014г. от различни 

специалности за упражняване 

дейностите оценка на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор. 

 

 

 

2.1.2.2. Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с 

изискванията 

2.1.2.2.1. Участникът да има изпълнена минимум 

1 (една) услуга, с предмет еднакъв или сходен с 

предмета на обществената поръчка, изпълнена 

през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата. 

 

1. Упражняване на строителен 

надзор по чл.168 от ЗУТ, изготвяне 

на окончателен доклад и технически 

паспорт на строежи: 

- „Зала за ангиография и 

прилежащите и помещения към 

Клиника по кардиология при 

УМБАЛ „Александровска“, гр. 

София; 

1. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП 

(образец №6) за изпълнените услуги, 

които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената 

услуга;  

1.Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка по образец 

 

2. Референция от Министрество на 

здравеопазването от м.10 - 2013 г. 
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Под „еднакви“ или „сходни услуги" се счита 

изпълнението на услуги по упражняване на 

строителен надзор. 

 

- „Външва хидравлична асансьорна 

уредба“м“Частична реконструкция 

на кабинети и лаборатории“ и 

„Подобряване на енергийната 

характеристика на МБАЛ „Д-р Иван 

Селимински“ АД, гр. Сливен. 

2. Доказателство за извършената  услуга  

- под формата на удостоверение, издадено 

от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, 

в който е публикувана информация за 

услугата. 

 

ІІ. Задължтелни документи 

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец №2), подписан от участника - в оригинал, в който се 

посочва страницата на която се намира всеки един от документите в офертата. 

Списък на документите, 

съдържащи се в офертата 

3.1.1.2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец №1 (в оригинал). Оферта за участие - в оригинал 

3.1.1.3. Представяне на участника:   

Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация 
Да, посочен ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец 3) от документацията; 
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  

по образец – 2 броя. 

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато 

участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал. 
Неприложимо 

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият; 

Неприложимо 

3.1.1.8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №5) - в оригинал, в случай, че се предвижда участие 

на под-изпълнител. 
Неприложимо 

3.1.1.9 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП,  

както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Образец №4). 
Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:   Киприяна Гулева  

Членове: 1.  инж. Атанас Каракиев  
2. инж. Стоян 

Марков 
 


