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Приложение № 2 

към Протокол №2 

 

открита процедура по чл. 14, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на 

архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на 

техническите характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради” и Обособена позиция №2 

„Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, идентификационен номер на поръчката: 

ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0003 

 

 

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. и 3.1., от Указания към участниците за обособена позиция №2 

 

Участник с пореден №1  „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ООД 

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

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, описани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на сгради, 

съгласно Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ).. 

 

 

 

1. „Обследване за енергийна 

ефективност по реда на чл.16 от ЗЕЕ 

на Административна сграда на пл. 

„Георги Измирлиев“ №5 (сградата на 

Американския унивреситет) – поз.7 

от Списъка по чл51, ал.1 от ЗОП. 

2. „Обследване за енергийна 

ефективност по реда на чл.16 от ЗЕЕ 

на Зала „22 септември“ -  поз.7 от 

Списъка по чл51, ал.1 от ЗОП. 

 

 

 

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. 

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на 

услугите, които са еднакви или сходни 

с предмета на обществената поръчка- 

за ОП2 

 

1. Референция от Община Благоевград 

с изх. №69-00-65 от 10.02.2015 г. 

 

2. Референция от Община Благоевград 

с изх. №69-00-63 от 10.02.2015 г. 
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   2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

 

 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00379 от 28.03.2014 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, изготвяне 

на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти и 

изготвяне на оценки за енергийни 

спестявания, съгласно чл.23а, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

 

Удостоверение с Ид.номер №00379 от 

23.08.2014г., валидно до 28.03.2017 г 

 

 

 

 

 

 

. 

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. 

3.1.1.3. Представяне на участника 

Да 

Посочен ЕИК, съгласно чл.23 от 

ЗТР  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

В Декларациите по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП, представени от Румен 

Константинов Ничев и Камелия 

Петкова Консулове-Златанова, не 

са отбелязани обстоятелствата, 

които се отнасят да конкретния 

участник, по т.4, т.7 и т.9 от 

декларацията. 

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 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 
Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Да-Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП – 2 броя; 
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Участник с пореден №2  „ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

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

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, описани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на сгради, 

съгласно Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ). 

 

 

 

1. „Изпълнение на детайлно 

обследване на енергийна 

ефиктивност и издаване на енергиен 

сертификат, съгласно чл.12 от 

Наредба №16-1594 от 13.11.2013г. за 

обследване на енрегийната 

ефективност, сетифициране и оценка 

на енергийните спестявания на 

сгради по НП „Модернизация на 

материалната база в училище“, 

модул „Подобряване на училищната 

среда“ на обект Помощно училищe 

„Св. Паисий Хилендраски“ 

2. „Изпълнение на детайлно 

обследване на енергийна 

ефективност и издаване на енергиен 

сертификат, съгласно чл.12 от 

Наредба №16-1594 от 13.11.2013г. за 

обследване на енрегийната 

ефективност, сетифициране и оценка 

на енергийните спестявания на 

сгради по НП „Модернизация на 

материалната база в училище“, 

модул „Подобряване на училищната 

среда“ на обект Професионална 

гимназия по електротехника и 

енергетика – гр. Банско и изготвяне 

на доклад за енергийни спестявания“ 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- за ОП2 

 

1. Референция от ПУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ гр. Благоевград с изх. 

№390/22.12.2014 г. 

 

2. Референция от ПГЕЕ, гр. Банско, с  

изх. №256 от 16.01.2015 г. 
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   2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00309 от 20.09.2011 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, съгласно 

чл.23а, ал.4  от Закона за 

енергийната ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

Удостоверение с Ид.№00309 от 

20.09.2011г., валидно до 20.09.2016 г. 

и Удостоверние за вписани промени 

от 25.02.2013 г. 

 

 

 

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. 

3.1.1.3. Представяне на участника 

Да-Посочен ЕИК и представена 

Декларация с ЕИК, съгласно чл.23 

от ЗТР  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
Да-Декларация по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП 

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 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

 

 

Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Да-Декларация по чл. 55, ал.7 от 

ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП 
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Участник с пореден №4 Обединение „ЕКО – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, със съдружници „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД и „СТРОЙКОНТРОЛ“ ООД 

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

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, описани от участника. 

Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на 

сгради,съгласно Закона за енергийната 

ефективност (ЗЕЕ). 

1. „Енергийно обследване и 

енергийна сертификация на 

административна сграда и 

производствено хале на „Технострой 

инженеринг“ ЕООД, находящи се в 

село Черноочене, обл. Кърджали, 

изпълнител „Пловдивинвест“ АД 

2. „Енергийно обследване и 

енергийна сертификация на 

административно-произведствена 

сграда на „Архцентър-А“ ООД, гр. 

Пловдив“, изпълнител „Пловдив-

инвест“ АД 

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. 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- за ОП2 

 

1. Референция от „Технострой 

инженеринг“ ЕООД, гр. 

Димитровград; 

2. Референция от „Архцентър-А“ 

ООД, гр. Пловдив, с  изх. №089 от 

09.10.2013 г. 

 

 

 

 

2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00039 от 28.10.2011 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, съгласно 

чл.23, ал.4  от Закона за енергийната 

ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

Удостоверение с Ид.№00039 от 

28.10.2011г., валидно до 28.10.2016 г. 

на „Пловдивинвест“ АД 

 

 

 

 

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. 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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3.1.1.3. Представяне на участника 

Да 

Посочен ЕИК на участниците в 

Обединението 

„Стройконтрол“ ООД и 

„Пловдивинвест“ АД 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

5 бр. декларации по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП от Стойчо Проданов,  Мария 

Сабрутева, Петър Веселинов 

Ангелов и Димитър Петров Попов -  

в точки 1, 4, 7 и 9 от декларацията 

не са отбелязани обстоятелствата, 

които се отнасят за конкретния 

участник. 

 

 

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; 

Договор за създаване на обединение 

от 15.04.2015 г. 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

 

 

Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Да-Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП – 5 броя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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Участник с пореден №5 „КИМТЕКС ЛС“ ООД 

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

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, описани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на сгради, 

съгласно Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ).. 

 

 

1. „Изготвяне на технически 

паспорти на сгради, съгласно ЗУТ и 

Наредба №5 от 28.12.2006 г. за 

технически паспорти на строежите и 

сертифициране на енергийната 

ефективност, съгласно ЗЕЕ, на 

територията на „ЧЕЗ Разпредление 

България“ АД, регион Плевен. 

2. „Съставяне на технически 

паспорти на строежи, собственост на 

ДП РДВ в ЛЦ за ОДВ Горна 

Оряховица, Обследване по реда 

Наредба 5/2006 г., изготвяне на 

проекти-заснемане, съставяне на 

технически паспорти, обследване на 

енергийната ефективност и 

сертифициране по реда на ЗЕЕ на 

сграда на „Технически блок с кула“ в 

ПИ в гр. Горна Оряховица.“ 

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. 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- за ОП2 

 

1. Удостоверение №IND -300-1329 от 

18.08.2014 г. от „ЧЕЗ Разпредление 

България“ АД, гр. София. 

 

2. Референция от ДП „Ръководство 

въздушно движение“ гр. София, с  изх. 

№26-00-1245/17.07.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00053 от 13.01.2014 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, съгласно 

чл.23а, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

Удостоверение с Ид.номер №00053 от 

13.01.2014г., валидно до 13.01.2017г. 

 

 

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. 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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3.1.1.3. Представяне на участника 
Да 

Посочен ЕИК на участника 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Да 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -

2 бр.  

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 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

 

 

Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Да  

Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП – 2 броя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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Участник с пореден №6 „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

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

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, описани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на сгради, 

съгласно Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ). 

 

 

 

1.“Обследване за установяване на 

технически характеристики, 

обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране, както 

и изготвяне на технически паспорт и 

предписване на необходимите 

енергоспесяващи мерки относно 

еднофамилна жилищна сграда с РЗП 

980 кв. м.,, гр. Велинград, ул. 

Юндола №33а“ 

2.“Обследване за установяване на 

технически характеристики, 

обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране, както 

и изготвяне на технически паспорт и 

предписване на необходимите 

енергоспесяващи мерки относно 

еднофамилна жилищна сграда с РЗП 

80 кв. м., с. Татари, община Белене”“ 

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. 

 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- за ОП2 

 

1. Удостоверение от Георги 

Карамфилов Костянев. 

 

 

 

 

2. Удостоверение от Николай Бенчев 

Йочколовски. 

 

 

 

2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00409 от 20.04.2015 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, изготвяне 

на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти и 

изготвяне на оценки за енергийни 

спестявания, съгласно чл.23а, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

Удостоверение с Ид.номер № 00409 

/20.04.2015г., валидно до 20.04.2018г. 

 

 

ІІ. Задължтелни документи 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 
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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. 

3.1.1.3. Представяне на участника 

Да 

Посочен ЕИК на участника, 

Декларация по чл.23 от ЗТР (в плик 

документи за подбор за обособена 

позиция №1) 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Да 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -

1 бр. (в плик документи за подбор за 

обособена позиция №1) 

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 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

 

 

Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Да  

Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП – 1 брой (в плик документи 

за подбор за обособена позиция №1) 
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Участник с пореден №7 „ПРОТИКО ИЛ“  ООД 

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

ОП №2 - Участникът трябва да има 

изпълнени услуги през предходните 3 (три) 

години, считано от крайния срок за подаване 

на офертите, в зависимост от датата, на която 

е учреден или е започнал дейността си, които 

са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката – минимум  две сходни услуги, 

описани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се 

разбират дейности по обследване за 

енергийна ефективност  и/или 

сертифициране на сгради, съгласно Закона за 

енергийната ефективност (ЗЕЕ). 

 

 

 

 

1. „Извършване на обследване за установяване 

на технически характеристики, обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране, както 

и изготвяне на технически паспорт на 

еднофамилна жилищна сграда, находяща се на 

ул. „Христо Ботев“ №6 село Абланица, община 

Хаджидимово, с РЗП 94,83 кв. м., изготвяна на 

доклад за енергийно обследване, включващ 

предписване на енергоспестявящи мерки по 

външните сградни ограждащи елементи и по 

системите за поддържане на микроклимата и 

съответстваща технико-икономическа и 

екологична оценка“. 

2. “Извършване на обследване за установяване 

на технически характеристики, обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране, както 

и изготвяне на технически паспорт на 

еднофамилна жилищна сград, находяща се на 

ул. „Надежда Крупская“ №6, в град Велинград, с 

РЗП 390,00 кв. м., изготвяне на доклад за 

енергийно обследване, включващ предписване 

на енергоспестявящи мерки по външните 

сградни ограждащи елементи и по системите за 

поддържане на микроклимата и съответстваща 

технико-икономическа и екологична оценка“ 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- за ОП2 

 

1. Удостоверение от Ибраим Ираимов 

Хавальов. 

 

 

2. Удостоверение от Божил Тодоров  

Драгунин. 
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2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00408 от 14.04.2015 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, изготвяне 

на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти и 

изготвяне на оценки за енергийни 

спестявания, съгласно чл.23а, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

Удостоверение с Ид.номер № 00408 

/14.04.2015г., валидно до 14.04.2018г. 

 

 

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. 

3.1.1.3. Представяне на участника 

Да 

Посочен ЕИК на участника, 

Декларация по чл.23 от ЗТР (в плик 

документи за подбор за обособена 

позиция №1) 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Да 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -

2 бр. (в плик документи за подбор за 

обособена позиция №1) 

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 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

Неприложимо 

 

 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Да-Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП – 2  броя (в плик документи 

за подбор за обособена позиция №1) 
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Участник с пореден №9 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“  ООД 

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

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, описани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на сгради, 

съгласно Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ). 

1. „Обследване за енергийна 

ефективност и/или сертифициране на 

сгради, съгласно изискванията на 

ЗЕЕ на следните обекти: Масивна 

сграда, състояща се от сутерен и три 

етажа с очаквано РЗП 1 231,07 м2, 

находяща се в гр. Бргас, по плана на 

к-с Изгрев,  

Масивна сграда на един етаж, с РЗП 

55м2, находяща се в м. Фазаново 

дере, гр- Китен, общ. Приморско,  

Сграда с РЗП 78 м2, ваходяща се в м. 

Фазаново дере, гр- Китен, общ. 

Приморско“. 

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. 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- за ОП2 

 

 

1. Препоръка от Опитна станция по 

дъбовите гори гр. Бургас с изх. 

№008170 от 26.03.2015 г. 

Изпълнението на посочените в 

списъка услуги е преди датата на 

вписване на участника в публичен 

регистър на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие. 

   2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00179 от 28.10.2014 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, изготвяне 

на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти и 

изготвяне на оценки за енергийни 

спестявания, съгласно чл.23а, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

Удостоверение с Ид.номер №00179 

/28.10.2014г., валидно до 28.10.2017 г. 

 

 

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. 

3.1.1.3. Представяне на участника 
Да Посочен ЕИК на участника, 

Декларация по чл.23 от ЗТР; 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

14 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
Да Декларация по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП -6 бр.  

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 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

 

 

Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП е представена само от 

единия управител на дружеството – 

Албена Николова Маркова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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Участник с пореден №10 „КЛИМАКОМЕРС“  ООД 

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

ОП №2 - Участникът трябва да има 

изпълнени услуги през предходните 3 

(три) години, считано от крайния 

срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е 

учреден или е започнал дейността си, 

които са еднакви или сходни с 

предмета на поръчката – минимум  

две сходни услуги, описани от 

участника. 

 

1. „Енергийно обследване и сертифициране на 

сграда на Община Лом – гр.Лом, ул. Дунавска 

№12, енергийно обследване и сертифициране на 

сграда на Дом за възрастни хора с деменция, с. 

Добри дол, община Лом, енергийно обследване 

и сертифициране на сграда- Дом за стари хора, 

с. Добри дол, община Лом. 

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. 

 

Списък на услугите, 

които са еднакви или 

сходни с предмета на 

обществената поръчка- 

за ОП2 

 

1. Удостоверение от 

Ощина Лом с  Изх. №92-

00-217 от 11.03.2015 г. 

 

Под „еднакви“ или „сходни услуги" 

се разбират дейности по обследване 

за енергийна ефективност  и/или 

сертифициране на сгради, съгласно 

Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ). 

2. “Разработване и реализиране на проект за 

енергийно обследване на офисна и 

производствена складова база на  „Джърмън 

Бългериън Бизнес Груп“ ООД, гр. София. 

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. 

2.Удостоверение с изх. 

№332/15.05.2014 г. от 

„Джърмън Бългериън 

Бизнес Груп“ ООД. 

 

   2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е 

вписано лице за по чл.23, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност. 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. №00299 от 

28.07.2011 г. на лицата, извършващи обследване 

за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради, съгласно чл.23, ал.4 от Закона за 

енергийната ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, ал.1 от Закона 

за енергийната ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи декларация 

или удостоверение за наличието на такава регистрация 

от компетентните органи съгласно националния му 

закон 

Удостоверение с 

Ид.номер № 00299 

/28.07.2011г., валидно до 

28.07.2016 г. и 

Удостоверение с вписани 

промени от 19.12.2011 г. 

 

 

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 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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3.1.1.3. Представяне на участника 

Да 

Посочен ЕИК на участника, 

Декларация по чл.23 от ЗТР  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Да 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -

2 бр.  

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 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

 

 

Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Да  

Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП – 2  броя . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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Участник с пореден №14 „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД 

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

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, описани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на сгради, 

съгласно Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ). 

1. „Изпълнение на детайлно 

обследване за енергийна 

ефективност и издаване на енергиен 

сертификат, съгласно чл.12 от 

Наредба №16-1594 от 13.11.2013 г. 

за обследване на енергийната 

ефективност, сертифициране и 

оценка на енергийни спестявания на 

сгради“ за  Професионална гимназия 

по транспорт „Христо Смирненски“, 

гр. Крумовград. 

2. „Изпълнение на детайлно 

обследване за енергийна 

ефективност и издаване на енергиен 

сертификат, съгласно чл.12 от 

Наредба №16-1594 от 13.11.2013 г. 

за обследване на енергийната 

ефективност, сертифициране и 

оценка на енергийни спестявания на 

сгради за Професионална гимназия 

по транспорт и транспортен 

мениджмънт, гр. Казанлък. 

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. 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- за ОП2 

 

1. Препоръка от Професионална 

гимназия по транспорт „Христо 

Смирненски“, гр. Крумовград. 

 

 

 

 

 

2. Препоръка от Професионална 

гимназия по транспорт и транспортен 

мениджмънт, гр. Казанлък. 

 

2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00354 от 05.11.2012 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, съгласно 

чл.23, ал.4 от Закона за енергийната 

ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

1. Удостоверение с Ид.номер № 00354 

/05.11.2012г., валидно до 05.11.2017 г. 

и Удостоверение с вписани промени 

от 14.01.2015 г. 

 

 

 

ІІ. Задължтелни документи 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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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 

3.1.1.3. Представяне на участника 

Да 

Посочен ЕИК на участника, 

Декларация по чл.23 от ЗТР  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Да 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -

1 бр.  

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 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

 

Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Да  

Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП – 1  бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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Участник с пореден №15 ДЗЗД „СМАРТ ЕНЕРДЖИ“, със съдружници „ЕНЕРГИЙНИ ОБСЛЕДВАНИЯ“ ООД и „ИНВЕСТА 2003“ ООД  

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

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, описани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на сгради, 

съгласно Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ). 

 

Няма представени от участника 

данни изпълнени услуги през 

предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на 

офертите. 

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. 

Не е представен Списък на услугите, 

които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка - 

за ОП2 

 

Няма представени доказателства 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. 

2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

Енергийни обследвания“ ООД са  

вписани в публичен регистър, с Ид. 

№00378 от 28.03.2014 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, изготвяне 

на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти и 

изготвяне на оценки за енергийни 

спестявания, съгласно чл.23а, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон. 

 

1. Удостоверение с Ид.номер № 00378 

/28.03.2014г., валидно до 28.03.2017 г. 

и Удостоверение с вписани промени 

от 19.09.2014 г. на „Енергийни 

обследвания“ ООД  

 

 

 

 

 

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. 

Не е представен Списък на 

документите, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника 

3.1.1.2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец №1 (в оригинал); Оферта за участие 
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3.1.1.3. Представяне на участника 

Да Посочени ЕИК на участниците в 

ДЗЗД „Смарт Енерджи“  - 

„Енергийни обследвания“ ООД и 

„Инвеста 2003“ ООД  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Не са предсатвени Декларации по 

чл. 47, ал. 9 от ЗОП за участника и 

подизпълнителя 

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; 

Договор за гражданско дружество 

от 17.03.2015 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

 

 

Не е представена 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Не са представени Декларации по 

чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за 

липса на обстоятелствата по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП . 
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Участник с пореден №16 „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД 

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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствито на участниците  с изискванията 

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, описани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на сгради, 

съгласно Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ). 

 

 

 

 

 

 

 

1. „Обследване за енертийна 

ефективност и сертифициране, 

конструктивно обследване, 

изготвяне на технически паспорт на 

ОДЗ  №33 „Сребърни звънчена“, 

район Овча Купел (№94 в Списък по 

чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП )  

2. „Обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране, 

конструктивно обследване, 

изготвяне на технически паспорт на 

„ДКЦ ХХV София“ ЕООД, ж.к. 

Младост ІІІ (№102 в Списък по 

чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- за ОП2 

 

1. Референция от „ДКЦ ХХV София“ 

ЕООД, ж.к. Младост ІІІ с изх. 

№735/08.08.2013 г. 

 

2. Референция с Изх. №00-2600-

4433/27.06.2014 г. на ДЗЗД „ВМЛ-

Консулт - НИЕНА“ от Столична 

община с Приложен списък за сгради 

общинска собственост, обследвани 

конструктивно, за енергийна 

ефективност, сертифицирани за 

енергийна ефективоност,  и изготвени 

технически паспорти от „ВМЛ – 

Консулт“ ЕООД, в който услугата 

„Обследване за енертийна 

ефективност и сертифициране, 

конструктивно обследване, изготвяне 

на технически паспорт на ОДЗ  №33 

„Сребърни звънчена“, район Овча 

Купел е под №160, Споразумения  

между „ВМЛ-Консулт“ ЕООД и и  

„НИЕНА“ ООД, участници в 

Обединение ДЗЗД „ВМЛ-Консулт - 

НИЕНА“ от 14.01.2011 г. и 20.01.2012 

г., Протокол №69 към Споразумение 

№1 от 20.01.2013 г. 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

22 

2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00225 от 25.08.2010г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, съгласно 

чл.23, ал.4 от Закона за енергийната 

ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

1. Удостоверение с Ид.номер № 

00225/25.08.2010г., валидно до 

25.08.2015 г. и Удостоверение с 

вписани промени от 03.04.2014 г. 

 

 

 

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 

3.1.1.3. Представяне на участника 

Да 

Посочен ЕИК на участника 

Удостоверение с 

Изх№20150330093959 

/30.03.2015 г. от Агенция по 

вписванията 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Да 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -

1 бр.  

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 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

 

 

Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Да-Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП 
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Участник с пореден №17 „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствито на участниците  с изискванията 

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, опикани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на сгради, 

съгласно Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ). 

 

 

1. „Обследване на енергийната 

ефективонст и сертифициране на 

сгради в Община Шабла“ 

2. „Обследване за енерегийна 

ефективоност на І СОУ „Св. 

Седмочисленици“, гр. Търговище. 

 

 

 

 

 

 

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. 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- за ОП2 

1. Референция с Изх. №К-886  от 

08.10.2014 г. от Община Шабла. 

 

2. Референция с Изх. 

№2499/21.10.2014 г. от І СОУ „Св. 

Седмочисленици“, гр. Търговище. 

 

 

 

 

 

 

   2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00375 от 26.02.2014 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, съгласно 

чл.23а, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

1. Удостоверение с Ид.номер № 

00375/26.02.2014г., валидно до 

26.02.2017 г.  

 

 

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 

3.1.1.3. Представяне на участника 

Да 

Посочен ЕИК на участника 
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Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Да 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -

1 бр.  

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 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 
Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Да  

Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП – 1  бр. 

 

 

 
 

Участник с пореден №18 „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД 

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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствито на участниците  с изискванията 

ОП №2 - Участникът трябва да има изпълнени 

услуги през предходните 3 (три) години, считано 

от крайния срок за подаване на офертите, в 

зависимост от датата, на която е учреден или е 

започнал дейността си, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката – минимум  две 

сходни услуги, описани от участника. 

 Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване за енергийна 

ефективност  и/или сертифициране на сгради, 

съгласно Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ). 

 

 

1. „Обследване на енергийната 

ефективност на четири сгради на 

Национална следствена служба с  

общо РЗП 20 998 кв.м.“, с крайна 

дата 27.08.2014 г : Блок №4 – 

Административна сграда; Спортна 

зала и столова с кухненски блок; 

Блок 3 – Административна сграда и 

медицинска служба с ниско тяло 3 

между блок 3 и 4 (учебна зала и 

склад), Сервиз за автомобили и 

тежкотоварни коли. 

 

 

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. 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- за ОП2 

Референция от Национална служба за 

охрана при президента на Република 

България  за извършване на енергийно 

обследване на четири сгради на НСО. 

 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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2.1.2.2. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.2.2. Участникът следва да е вписано лице за 

по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

 

Вписан в публичен регистър, Ид. 

№00340 от 25.02.2013 г. на лицата, 

извършващи обследване за 

енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, съгласно 

чл.23, ал.4 от Закона за енергийната 

ефективност. 

 

1. Удостоверение за вписване по чл.23, 

ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност или еквивалент или на 

основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно 

националния му закон 

1. Удостоверение за вписване на 

промени с Ид.номер № 

00340/25.02.2013г., валидно до 

25.06.2017 г. 

 

 

 

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 

3.1.1.3. Представяне на участника 

Да 

Посочен ЕИК на участника 

 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -

1 бр.  от Димитър Кирилов 

Димитров 

Считано от 23.04.2015 дружеството 

е собственост на Мирослав Олегов 

Мирчев, който е и  негов управител. 

Обстоятелствата, свързани с 

вписване на промяната в 

Търговски регистър са заявени пред 

Община Гоце Делчев, в качеството 

и на Възложител на обществена 

поръчка, в която „ЕНЕРДЖИ ПРО 

ДМ“ ЕООД участва  на 27.04.2015 г 

Необходимо е да бъде представена 

декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  

от новия управетел на дружеството 

– Мирослав Олегов Мирчев 

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 

3.1.1.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението 

за обществена поръчка: 
 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и 

ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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1. Списък на услугите, 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 - Образец №6 

Да  

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 
Референции – 2 бр.  

5. Удостоверение за вписване по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната ефективност или еквивалент или на основание чл. 49, 

ал. 1 ЗОП  да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи 

съгласно националния му закон 

Удостоверение за вписване на 

промени с Ид.номер № 

00340/25.02.2013г., валидно до 

25.06.2017 г. 

3.1.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 (в оригинал), в случай, че се предвижда 

участие на под-изпълнител. 

 

 

Неприложимо 

3.1.1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №4).  

Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП от Димитър Кирилов 

Димитров. 

Необходимо е да бъде представена  

Декларация по чл. 

55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП от новия управител 

Мирослав Олегов Мирчев. 

 

 

 

 

 

Председател: инж. Петър Мутафчиев _______________________ 

Членове: 1. Киприяна Гулева _______________________ 2. инж. Атанас Каракиев ______________________ 


