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Приложение №1 

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 №1 

Участник с пореден №3 „Мултиплекс инженеринг“ 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата 

на подаване на офератата, услуги, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка: (Под „еднакви“ или 

„сходни услуги" се разбират дейности по 

обследване на строежи за установяване на 

характеристиките му и/или съставяне на 

технически паспорти и/или проектиране на 

сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1. Обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорт на: Хотел „Тримонциум 

Принцес Хотел“ УПИ I, кв. 135-нов , ЦГЧ, гр. 

Пловдив 

2. Обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорт на: Хотел „Дедеман Принцес 

София“ УПИ III, кв. 79 по плана на гр. София. М. 

ГГЦ зона В15- Предгаров Площад, СО, район 

„Седрика“, бул. „Княгиня  Мария Луиза“ №131. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка по образец 

 

1. Референция с изх.№ 019/ 

15.01.2014г. от „ТРИМОНЦИУМ 

ПРИНЦЕС ХОТЕЛ“ АД, гр. 

Пловдив 

 

2. Референция с изх.№ 080/ 

25.09.2012 г. от „София Принцес 

Хотел“ АД, гр. София 
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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът 

следва да е: 1. консултант, получил 

удостоверение за извършване на дейности 

по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, Когато 

обследването се извършва от консултант, в 

състава му се включват физически лица, 

упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска 

правоспособност, който да включва 

минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ 

пълна проектантска правоспособност по 

част „Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) 

или еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Електро“ или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„ВиК“ или еквивалент; 

Консултант, получил Удостоверение № РК – 0311/ 

15.10.2014 г. от ДНСК към МИП 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна 

част от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Удостоверение № РК – 0311/ 

15.10.2014 г. от ДНСК към МИП 

и Списък на екипа от 

правоспособни физически лица към 

15.10.2014 г. 

 

 

Удостов. за ТК по част 

“Конструктивна“ за 2015г. с рег.№ 

00430 на инж. Иван Младенов 

Кръстев 

 

 

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 Да, Посочен ЕИК  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
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 

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

изпълнител – приложимо за двете обособени позиции. 

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 образец – 1 брой. 
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Участник с пореден №4  Обединение „ЕКО – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, гр. Пловдив 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 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1 Техническо обследване и техническа 

паспортизация на: 1. Цех за преработка на 

радиоактивни отпадъци 2. Сграда на резидент 

инженера  и супервайзора. За тази сграда е изготвено 

и енергийно обследване и енергийна сертификация от 

подизпълнител. 3. Склад за съхранение на  

кондиционирани радиоактивни отпадъци. 4. 

Хранилияе за меки отпадъци 5.  Склад за съхранение 

на преработени твърди радиоактивни отпадъци на 

площадка варово стопанство. Изпълнител на услугата 

е „Стройконтрол“ ООД. 

2. Техническо обследване и техническа 

паспортизация на: ДЯ „Слънчево детство“ гр. Ямбол 

от „Стройконтрол“ ООД 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които 

са еднакви или сходни с 

предмета на обществената 

поръчка по образец 

 

1. Референция с изх.№ П-53-

00-1630/ 04.12.2012г. от ДП 

„Радиоактивни отпадъци“ 

гр. София за 

„Стройконтрол“ ООД 

 

2. Референция с изх.№ 2801-

34027/ 28.08.2014г. от 

Община Ямбол за 

„Стройконтрол“ ООД 
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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент; 

Консултант, получил Удостоверение № РК – 0170/ 

08.05.2014 г. от ДНСК към МИП за „Стройконтрол“ 

ООД и 

Удостоверение № РК – 0126/ 26.03.2014 г. от ДНСК 

към МИП за „Пловдивинвест“ АД 

инж. Мария Димитрова Сабрутева – технически 

контрол по част „Конструктивна“ 

 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Удостоверение № РК – 

0170/ 08.05.2014 г. от ДНСК 

към МИП за 

„Стройконтрол“ ООД и 

Списък на екипа от 

правоспособни физически 

лица към 19.01.2015 г. 

Удостоверение № РК – 

0126/ 26.03.2014 г. от ДНСК 

към МИП за 

„Пловдивинвест“ АД и 

Списък на екипа от 

правоспособни физически 

лица към 12.11.2014 г. 

 

Удостов. за ТК по част 

“Конструктивна“ за 2015г. с 

рег.№ 00297 

 

 

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 

Да, Посочен ЕИК на „Стройконтрол“ ООД и 

„Пловдивинвест“ АД, справка от Търговски регистър – 2 

бр., документ с административни сведения за участник и за 

членовете на обединението – 3 бр. 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 

Да-Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  -5 бр. от 

представляващия Обединение „Еко Гоце Делчев“ Стойчо 

Проданов, представляващите „Стройконтрол“ Стойчо 

Проданов и Мария Сабрутева ООД и  представляващите 

„Пловдивинвест“ ООД Петър Ангелов и Димитър Попов 

по точки 1, 4, 7 и 9 от декларацията не са отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят за конкретния 

участник. 
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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 15.04.2015г. между 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД и „СТРОЙКОНТРОЛ“ ООД с 

посочено лице, представляващо обединението Стойчо 

Георгиев Проданов и водещ съдружник 

„СТОЙКОНТРОЛ“ ООД 

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 – приложимо за двете обособени позиции. 

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; 

 

 

Участник с пореден №5 „Кимтекс ЛС“ ООД, гр. Плевен 

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 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1 „Изготвяне на технически паспорти на 

сгради, съгласно ЗУТ и Наредба №5 от 

28.12.2006г. за технически паспорти на 

строежите и сертифициране за енергийна 

ефективност, съгласно ЗЕЕ на територията на 

“ЧЕЗ Разпределение България“ АД, регион 

Плевен 

2. Съставяне на технически паспорти на 

строежи, собственост на ДП РВД в РЦ за ОВД 

София. 

 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка 

 

1. Удостоверение от “ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД, 

гр. София от 18.08.2014г. 

 

2. Удостоверение от ДП „РВД“ с 

№ 26-00-1245 от 17.07.2014г. 

 



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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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент; 

Консултант, получил Удостоверение № РК – 

0223/ 26.06.2014 г. от ДНСК към МИП 

 

 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Удостоверение № РК – 0223/ 

26.06.2014 г. от ДНСК към МИП 

и Списък на екипа от 

правоспособни физически лица 

към 10.09.2014 г. 

 

Не е посочено лицето, което ще 

упражнява технически контрол 

по част „Конструктивна“, което 

отговаря на изискванията по чл. 

142, ал. 10 от ЗУТ. 

 

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 Да, Посочен ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларации 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  

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

обществена поръчка: 
 

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 
Удостоверения – 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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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 – приложимо за двете обособени позиции. 

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 

 

 

Участник с пореден №6 „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през последните 

три години, считано от датата на подаване на 

офератата, услуги, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка: (Под „еднакви“ или 

„сходни услуги" се разбират дейности по обследване на 

строежи за установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или проектиране 

на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1 “Договор за проектиране скл. На 05.09.2013г.  

м/у „Евиданс инженеринг“ ЕООД и Юрий 

Славейков Дудински. 

„Изработване на инвестиционен проект във фаза – 

технически проект за обект „Еднофамилна 

жилищна сграда с РЗП 276 м2 в УПИ X-282 от 

кв.42 по ПУП на село Рибарица с проектни части: 

Архитектура, конструктивна, ТК по част 

Конструктивна, ВиК, електроинсталации, 

топлоснабдяване  и ОВиК…“ 

2. Договор за консултантска услуга скл. м/у 

“Евиданс инженеринг“ ЕООД и Стела Петрова 

Стоянова. Изработване на инвестиционен проект 

във фаза – технически проект за обект 

„Еднофамилна жилищна сграда с РЗП 554 м2 в 

незастроен поземлен имот, находящ се в земл. на 

село Кладница, общ. Перник, представляващ УПИ 

X-19 в кв.16, м. „Делта хил“ с площ от 749 кв.м. с 

проектни части: Архитектура, конструктивна, ТК 

по част Конструктивна, ВиК, електроинсталации, 

топлоснабдяване  и ОВиК…“ 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които 

са еднакви или сходни с 

предмета на обществената 

поръчка 

 

1. Удостоверение от Юрий 

Славейков Дудински от 

16.04.2014г. 

 

2. Удостоверение от Стела 

Петрова Стоянова от 

16.04.2014г. 



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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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да е: 1. 

консултант, получил удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, Когато 

обследването се извършва от консултант, в състава му 

се включват физически лица, упражняващи технически 

контрол по част "Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, трябва да 

осигури следния екип от ключови експерти с пълна 

проектантска правоспособност, който да включва 

минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и упражняване на 

технически контрол на част „Конструктивна" или 

еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна проектантска 

правоспособност по част „Електро“ или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна проектантска 

правоспособност по част „ВиК“ или еквивалент; 

Проектант със следния екип от ключови експерти: 

1.  арх. Ралица Такева Такева – част „ 

Архитектура“ 

2. инж. Румен Тодоров Енкин – част 

“Конструктивна“ 

3. инж. Светослав Цветанов Цветков – част 

„Електро“ 

4. инж. Ваня Ангелова Петрова – част „ОВиК“ 

5. инж. Пламен Георгиев Стойчев -  част „ВиК“ 

6. инж. Ана Стоянова Стоилова – технически 

контрол по част „Конструктивна“ 

 

1. Когато услугите по обособена 

позиция (ОП) 1 ще се извършват от 

консултант, участникът трябва да 

приложи: заверено копие от 

удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна 

част от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от 

ЗУТ, а за чуждестранните лица 

еквивалентен документ, издаден от 

държавата, в която са установени. 

2. Когато услугите по обособена 

позиция 1 ще се извършват от 

проектанти, участникът трябва да 

представи списък - декларация за 

предложените експерти за изпълнение 

на поръчката  (Образец 7); 

 

Декларация- списък на 

експертите  по образец, 

 

Декларации по чл. 51а от 

ЗОП за ангажираност на 

експерт – 6 броя 

 

Посочени номера на 

удостоверения, издадени 

от КАБ и КИИП 

 

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 Да, Декларация с посочен ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  

от 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  

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

под-изпълнител – приложимо за двете обособени позиции. 

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 образец – 1 брой 

 

 

 

 



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 №7 „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през последните 

три години, считано от датата на подаване на 

офератата, услуги, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка: (Под „еднакви“ или 

„сходни услуги" се разбират дейности по обследване на 

строежи за установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или проектиране 

на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1.  Консултантски услуги по договор за 

подизпълнение от 03.04.2013г., скл. м/у 

БИО ПРО ДИЗАЙН ЕООД и ПРОТИКО 

ИЛ ООД във вр. С д-р за обществена 

поръчка  от 01.04.2013 г. скл. м/у 

СУПЕР ПРО ДИЗАЙН ДЗЗД и Община 

Хаджидимово с предмет „Упражняване 

на строителен надзор при извършване 

на рехабилитация и реконструкция на 

водоснабдителната мрежа, 

реконструкция на улици и 

рехабилитация на градски парк на 

територията на община Хаджидимово и 

пет подобекта. Предметът на договора 

вкл. следния обхват на услугите: „4. 

Изготвяне на технически паспорт на 

обекта съгласно чл.176б от ЗУТ“. 

2. Договор за изработка от 27.03.2014г. 

м/у Ибраим Ибраимов Хавальов и 

ПРОТИКО ИЛ ЕООД с предмет  

„Проектиране и предпроектни 

проучвания на шивашки цех и сграда за 

персонал в село Копривлен, община 

Хаджидимово с РЗП 770 м2 за 110 

работни места 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка 

 

1. Удостоверение от БИО ПРО 

ДИЗАЙН ЕООД от 18.03.2015г. 

 

2. Удостоверение от Ибраим 

Ибраимов Хавальов от 

10.11.2014г. 



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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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да е: 1. 

консултант, получил удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, Когато 

обследването се извършва от консултант, в състава му 

се включват физически лица, упражняващи технически 

контрол по част "Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, трябва да 

осигури следния екип от ключови експерти с пълна 

проектантска правоспособност, който да включва 

минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и упражняване на 

технически контрол на част „Конструктивна" или 

еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна проектантска 

правоспособност по част „Електро“ или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна проектантска 

правоспособност по част „ВиК“ или еквивалент; 

 

Проектант със следния екип от ключови 

експерти: 

1.  арх. Найдена Владимирова 

Тодорова-Крушкова – част „ 

Архитектура“ 

2. инж. Ана Стоянова Стоилова – част 

“Конструктивна“ 

3. инж. Светослав Цветанов Цветков – 

част „Електро“ 

4. инж. Ивайло Цветанов Димов – част 

„ОВиК“ 

5. инж. Елена Петрова Димкова -  част 

„ВиК“ 

6. инж. Найденка Димитрова Нейкова – 

технически контрол по част 

„Конструктивна“ 

 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Декларация- списък на 

експертите  по образец, 

 

Декларации по чл. 51а от ЗОП за 

ангажираност на експерт  – 6 бр. 

 

Посочени номера на 

удостоверения, издадени от КАБ 

и КИИП 

 

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 Да, Декларация с посочен ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларации по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП  от 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  

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

изпълнител – приложимо за двете обособени позиции. 

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). 

Декларации от по образец – 2 

броя 

 

 

 

Участник с пореден №8 „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ EООД, гр. Благоевград 



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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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 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената поръчка: (Под 

„еднакви“ или „сходни услуги" се разбират дейности 

по обследване на строежи за установяване на 

характеристиките му и/или съставяне на технически 

паспорти и/или проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

1.  Обследване и изготвяне на 

технически паспорт на Народно 

читалище – Камерна опера 

Благоевград 

2. Обследване и изготвяне на 

технически паспорт на 

Междуучилищен център Благоевград 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка 

1. Удостоверение за добро изпълнение 

изх.№ 69-00-1218/ 20.11.2014г. от 

Община Благоевград 

2. Удостоверение за добро изпълнение 

от „Инвамед Фарма“ ЕООД 

 

Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да е: 1. 

консултант, получил удостоверение за извършване 

на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, Когато 

обследването се извършва от консултант, в състава 

му се включват физически лица, упражняващи 

технически контрол по част "Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, трябва да 

осигури следния екип от ключови експерти с пълна 

проектантска правоспособност, който да включва 

минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и упражняване 

на технически контрол на част „Конструктивна" или 

еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ или 

еквивалент; 

Консултант, получил Удостоверение 

№ РК – 0254/ 21.08.2014 г. от ДНСК 

към МИП 

Инж.Георги Маломиров Христов 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Удостоверение № РК – 0254/ 

21.08.2014 г. от ДНСК към МИП 

и Списък на екипа от правоспособни 

физически лица към 21.08.2014 г. 

 

 

 

Удостов. за ТК по част 

“Конструктивна“ за 2015г. с рег.№ 

00275 

 

 

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 Да, Посочен ЕИК 



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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Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларации 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  

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

изпълнител – приложимо за двете обособени позиции. 

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 от по образец – 1 

брой 

 

 

 

Участник с пореден №9 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1.  Обследване и съставяне на технически 

паспорти на 44 съществуващи строежи 

/сгради и съоръжения/ на БАН на 

територията на Република България; 

2. „Магазин за спортни стоки „ДЕКАТЛОН“ 

-1-ви етап, находящ се в УПИ I-2556, кв.10, 

по плана на гр. София, район Витоша – СО, 

м. Малинова долина – обслужващи обекти 

на околовръстен път“ Оценка на 

съответствието на проекта със съществените 

изисквания към строежите, преглед на 

проектна документация, консултантска 

помощ и подпомагане действията на всички 

участници в процеса на проектиране и 

строителство, строителен надзор и изготвяне 

на технически паспорт за строежа. 

 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка по образец 

№6 

 

1. Удостоверение № УОИ-1/ 

23.03.2015г. от Българска 

академия на науките 

 

2. Препоръка с изх.№ 012/ 

27.02.2014 г. от „СПОРТИС 

ИММО“ ЕООД 
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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент; 

 

Консултант, получил Удостоверение № РК – 

0112/ 12.03.2014 г. от ДНСК към МИП 

Инж.Петър Трайчов Чальовски 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Удостоверение № РК – 0112/ 

12.03.2014 г. от ДНСК към МИП и 

Списък на екипа от 

правоспособни физически лица 

към 16.01.2015 г., 

 

 

 

Удостов. за ТК по част 

“Конструктивна“ за 2015г. с 

рег.№ 00123 

 

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 

Да, Декларация  с 

административни данни на 

участника с посочен ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларации по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП – 6 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  

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

обществена поръчка: 
 

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  
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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 

Удостоверение, Референция и 

Препоръка – 3 броя 

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 – приложимо за двете обособени позиции. 

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 – 1  брой ; 

Не са представени декларации от 

останалите управители на 

дружеството. 

 

 

 

 

Участник с пореден №11 „ПЕШЕВ“ EООД, с. Първенец, област 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата 

на подаване на офератата, услуги, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка: (Под „еднакви“ или 

„сходни услуги" се разбират дейности по 

обследване на строежи за установяване на 

характеристиките му и/или съставяне на 

технически паспорти и/или проектиране на 

сгради.) - мин. 2 бр. 

 

1.  Жилищна сграда на пет и шест етажа с 

мансарда, съдържаща ресторант на две нива, 

магазин-бутик, един гараж и 17 апартамента, 

разположена в парцел VII-542, кв.49-В, местност 

зона В-17 с административен адрес ул. „Генерал 

Столетов“ № 14, гр. София, разрешение за строеж 

№ 149/ 12.06.1996 г. издадено от ДАГ на 

Столична община. Обстойно проверени 

конструкции, изолации и инсталации, проверено 

съответствие със съществените изисквания към 

строежите, направени предписания за довършване 

или ремонт, съставен и регистриран технически 

паспорт. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка 

 

1. Приемо-предавателен протокол 

по Договор КД 03 – 072 за 

консултантски услуги от Симка 

Петрова, Иван Байчев и Нели 

Пехливанова – Не са представени: 

Удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен 

орган, или посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана 

информация за услугата; 
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 2. Пълно обследване на инсталации и 

конструкция, вкл. и определяне на якостните 

харектеристики на бетона по безразрушителни 

методи, определяне на вида и местоположението 

на армировката по същия метод. Изготвен доклад 

за състоянието на конструкция и становище за 

допустимостта за надстрояване на сградите и 

съставен технически паспорт на Административен 

комплекс, изграден в периода 1967-1969 г., като 

част от правителствена резиденция „Кормисош“, 

без данни за издадено разрешение за строеж от 

община Лъки. Установено наличие на проекти, 

ПСД и финансови документи в архивите на УБО. 

3. Архитектурно заснемане, конструктивно 

обследване и изготвяне на технически паспорти 

на сгради от първа, втора и трета категория по 

ЗУТ. 

 2. Протокол за отчитане на 

извършената работа до 01.12.2012 

г. от ДЛС „Кормисош“, гр. Лъки 

 

3. Удостоверение за добро 

изпълнение от ПГ по Ветеринарна 

медицина „Иван П. Павлов“ – 

Стара Загора от 11.02.2015 г. 

Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът 

следва да е: 1. консултант, получил 

удостоверение за извършване на дейности 

по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, Когато 

обследването се извършва от консултант, в 

състава му се включват физически лица, 

упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска 

правоспособност, който да включва 

минимум: 

1. . Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент;  

 

 

Консултант, получил Удостоверение № РК – 

0323/ 23.10.2014 г. от ДНСК към МИП 

инж. Янка Николова Ранделова – технически 

контрол по част „Конструктивна“ 

 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

Удостоверение № РК – 0323/ 

23.10.2014 г. от ДНСК към МИП и 

Списък на екипа от 

правоспособни физически лица 

към 23.10.2014 г., 

 

Удостоверение за ТК по част 

“Конструктивна“ за 2015г. с рег.№ 

00886. 
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3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ 

пълна проектантска правоспособност по 

част „Конструктивна“ или еквивалент; 

4. Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) 

или еквивалент;  

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Електро“ или еквивалент;  

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„ВиК“ или еквивалент; 

   

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 Да, Посочен ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларации 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  

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

предвижда участие на под-изпълнител – приложимо за двете обособени позиции. 

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 образец – 1 брой; 

Участникът не е представил Декларации по чл.55, ал.7 от 

ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 

2 от ЗОП от останалите 5 (пет) управители на търговското 

дружество. 

 

 

Участник с пореден №12 „ФИНЕС – Г“ EООД, 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 
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Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

 

1.  Архитектурно заснемане, конструктивно 

обследване и изготвяне на технически паспорт 

на „Административна сграда на Регионална 

дирекция по горите – Благоевград“ 

3. Обследване за установяване на техническите 

характеристики и изготвяне на технически 

паспорти на сграда на „Професионална 

гимназия по механоелектротехника“, гр. 

Петрич. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка 

 

1. Референция изх.№ 1590/ 

02.12.2014 г. от Регионална 

дирекция по горите- гр. 

Благоевград; 

 

2. Референция изх.№ АГС10-333/ 

20.04.2015 г. от ПГ по 

Механоелектротехника „Юрий 

Гагарин“, гр. Петрич. 

Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент“ 

Проектант със следния екип от ключови 

експерти: 

1.  арх. Илияна Владимирова Левкова – част „ 

Архитектура“ 

2. инж. Михаил Филипов Новоселски  – част 

“Конструктивна“ 

3. инж. Даниела Герова Павлова – част 

„Електро“ 

4. инж. Ваня Цанкова Окова -  част „ОВиК“ 

5. инж. Веселина Крумова Георгиева -  част 

„ВиК“ 

6. инж. Деднка Косева Косева- Бикова  – 

технически контрол по част „Конструктивна“ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Декларация-списък на 

експертите, които участникът 

ще използва за изпълнение на 

поръчката, 

Декларации по чл. 51а от ЗОП за 

ангажираност на експерт – 6 бр. 

 

1. Удостов. ППП от КАБ за 

2015г. рег.№ 01201; 

2. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№ 05565; 

3. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№ 06856; 

4. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№ 05621; 

5. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№ 05596; 

6. Удостоверение за ТК по част 

“Конструктивна“ за 2015г. с 

рег.№ 05561. 

 

 

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 
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3.1.1.3. Представяне на участника 

Да, Удостоверение изх.№ 20150220114235 / 

20.02.2015 г. от Агенция по вписванията, копие 

на карта за идентификация по БУЛСТАТ, 

Удостоверение за регистрация по ДДС 

 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  от 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  

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

участие на под-изпълнител – приложимо за двете обособени позиции. 

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 от по образец – 1 брой. 

 

 

Участник с пореден №13 „КИМА КОНСУЛТ“ EООД, 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка: (Под „еднакви“ или 

„сходни услуги" се разбират дейности по 

обследване на строежи за установяване на 

характеристиките му и/или съставяне на 

технически паспорти и/или проектиране на 

сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1.  „Изготвяне на Технически паспорти на 

съществуващи сгради, собственост  на Община Ямбол 

по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за 

обекти в община Ямбол – в подкрепа за следващия 

програмен период“, по обособена позиция № 3 

„Изготвяне на Технически паспорт на ЦДГ „Свобода“; 

2. „Изготвяне на Технически паспорт на съществуваща 

сграда – Административна сграда и столова в УПИ I, кв. 

3 по плана на „Стопански двор“, с. Овчарово, община 

Добричка, област Добрич; 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които 

са еднакви или сходни с 

предмета на обществената 

поръчка 

 

 

1. Удостоверение за добро 

изпълнение  с изх.№ 2801-

06602/15.04.2015г. от 

Община Ямбол; 

 

2. Удостоверение от 

22.10.2014 г. от „НЕДКО 

НЕДКОВ-ОВЧАРОВО“ 

ЕООД, с.с Овчарово, 

община Добрич; 
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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва 

да е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват 

физически лица, упражняващи технически 

контрол по част "Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска 

правоспособност, който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ 

пълна проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) 

или еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Електро“ или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент; 

консултант, получил удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ 

Експерти, които ще бъдат използвани: 

инж. Мария Неделчева Чанкова – технически контрол 

по част „Конструктивна“ 

 

1. Когато услугите по обособена 

позиция (ОП) 1 ще се извършват от 

консултант, участникът трябва да 

приложи: заверено копие от 

удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна 

част от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от 

ЗУТ, а за чуждестранните лица 

еквивалентен документ, издаден от 

държавата, в която са установени. 

2. Когато услугите по обособена 

позиция 1 ще се извършват от 

проектанти, участникът трябва да 

представи списък - декларация за 

предложените експерти за изпълнение 

на поръчката  (Образец 7); 

 

Лиценз № ЛК-000738 / 

31.05.2011 г. от МРРБ и 

Списък на екипа от 

правоспособни физически 

лица към 31.05.2011 г., 

 

Удостоверение за ТК по 

част “Конструктивна“ за 

2015г. с рег.№ 00388. 

 

 

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 
Да, Представяне на участник с 

посочен ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларации 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  

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

изпълнител – приложимо за двете обособени позиции. 

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 от по образец – 1 брой. 
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Участник с пореден №14 „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД, 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1. „Извършване на обследване на сгради за 

установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията 

по чл.169,ал.1,т.1-5,ал.2и ал.3 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорти съгласно 

чл.176а от ЗУТ по Националната програмаа 

„Модернизация на материалната база в 

училище“, модул „Подобряване на 

училищната среда“ 

2. „Изготвяне на технически паспорти в 

рамките на проект „Подготовка на 

инвестиционни проекти, включени в зоните 

за въздействие и постигане на готовност на 

Община Лом за кандидатстване през 

следващия програмен период 2014-2020 г.“ 

 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка 

 

1. Препоръка от ПГИ „Г.С. 

Раковски“ гр. Ямбол; 

 

2. Препоръка от Община Лом; 
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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент; 

Проектант със следния екип от експерти, 

отразени в Декларация-списък на 

експертите (Образец 7): 

1.  арх. Вяра Иванова Ракъджиева-

Палигорова – част „ Архитектура“ 

2. инж. Ирена Живкова Маричова – част 

“Конструктивна“ 

3. инж. Янка Делчева  Чолакова – част 

„Електро“ 

4. инж. Виктор Пейчев Кьосев -  част 

„ОВиК“ и „ЕЕ“ 

5. инж. Красимира Иванова Ракъджиева-

Груева -  част „ВиК“ 

6. инж. Васил Станков Стоянов – 

„Пожарна безопасност“ 

7. инж. Георги Иванов Шопов – технически 

контрол по част „Конструктивна“ 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Декларация-списък на 

експертите, които участникът ще 

използва за изпълнение на 

поръчката (Образец №7), 

Декларации по чл. 51а от ЗОП за 

ангажираност на експерт (Образец 

№8) – 7 бр. 

 

1. Удостов. ППП от КАБ за 2015г. 

рег.№ 03054; 

2. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№ 06285; 

3. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№00594; 

4. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№13543; 

5. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№01187; 

6. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№41669; 

7. Удостоверение за ТК по част 

“Конструктивна“ за 2015г. с рег.№ 

01241. 

 

 

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 

Да, Посочен ЕИК, карта за 

идентификация по БУЛСТАТ, 

Удостоверение за регистрация по 

ДДС 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларации по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП  от 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  

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

изпълнител – приложимо за двете обособени позиции. 

Неприложимо 
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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 от по образец – 1 

брой. 

 

 

Участник с пореден №15 ДЗЗД „СМАРТ ЕНЕРДЖИ“, 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

Не са посочени данни 
Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Не са представени документи 
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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент; 

Не са посочени данни 
1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Не са представени документи 

 

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  

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 броя; 

3.1.1.3. Представяне на участника 

Да, Посочени ЕИК на 

„ЕНЕРГИЙНИ 

ОБСЛЕДВАНИЯ“ ООД и 

„ИВЕСТА 2003“ ООД 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 

Не са представени 

декларации от лицата, които 

представляват юридическите 

лица, включени в 

обединението и от 

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 
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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; 

Заверено копие на Договор за 

гражданско дружество между 

„ЕНЕРГИЙНИ 

ОБСЛЕДВАНИЯ“ ООД и 

„ИВЕСТА 2003“ ООД 

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 от лицата, които 

представляват юридическите 

лица, включени в 

обединението и от 

подизпълнителя. 

 

Участник с пореден №16 „ВМЛ – 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1. Обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране, конструктивно 

обследване, изготвяне на технически 

паспорт на двуетажна жилищна сграда, 

ул. „Варна“ №6, р-н Илинден 

2. Обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране, конструктивно 

обследване, изготвяне на технически 

паспорт на Жилищен блок №9, кв. 

“Княжево“, ж.к. “Карпузица“, р-н 

Витоша, гр. София 

 

 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка 

 

1. Референция изх.№ 2600-

7137/29.10.2012г. от Столична 

община; 

2. Референция изх.№ 2600-

7484/12.11.2012г. от Столична 

община; 
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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент; 

Лиценз № ЛК – 000444/07.07.2005г. с 

валидност до 07.07.2015г. 

 

инж. Георги Кръстев Драганов – 

Технически контрол по част 

„Конструктивна“ 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Лиценз № ЛК – 000444/07.07.2005г. с 

валидност до 07.07.2015г. и 

Списък на екипа от правоспособни 

физически лица към 17.09.2014г. 

 

Удостоверение за ТК по част 

“Конструктивна“ за 2015г. с рег.№ 

000494. 

 

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 

Удостоверение  

изх.№20150330093959/30.03.2015г. от 

Агенция по вписванията, гр. 

София, Решение №3/31.10.2077г. на 

СГС, карта за идентификация по 

БУЛСТАТ. 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларации по чл. 47, ал. 9 от 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  
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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 – приложимо за двете обособени позиции. 

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). 
Декларация по образец – 1 брой. 

 

 

Участник с пореден №19 „АСЕ КОНСУЛТ 2014“ ООД, 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 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1. Автосервиз, офиси и магазини – проект 

арх. В. Абаджиева 

Жилищна сграда – проект, арх. В. 

Абаджиева, 

Технически паспорт №91/19.12.2014г., 

ИНТЕРКОНТРОЛ-2000 ЕООД с участие на 

арх. В. Абаджиева 

Списък на проектирани обекти през 

последните 5 години, арх. Абаджиева; 

2. Технически паспорт на МУЦ, гр. 

Благоевград, с уч. на инж. Руйчева и инж. 

Г. Дивизиев 

Технически паспорт на Камерна опера, гр. 

Благоевград , а уч. на инж. С. Руйчева и 

инж. Г. Дивизиев 

Списък на проектираните обекти през 

последните 5 години от инж. С. Руйчева и 

инж. Г. Дивизиев, Служебна бележка от 

“ММ2000“ ООД, с. Елешница 

3. Промяна на предназначението на офис 

№9 в жилище, инж. Е. Димкова, 

Обединение на офиси 1 и 2 с идент.№ 

04279.610.375.1.92 по ККР и промяна  на 

предназначението в жилище, 

Списък на проектираните обекти през 

последните 5 години, инж. Е. Димкова; 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка  

 

1. Приемо-предавателни 

протоколи – 7 бр. 

2. Технически паспорт 

рег.№91/19.12.2014г. 

„Възстановяване и 

благоустрояване на улици, 

междублокови пространства и 

зелени площи, гр. Петрич, Обект 

I, Списък на проектирани обекти 

от арх. Абаджиева 

3. Технически паспорт на 

Междуучилищен център за 

трудово-политехническо обучение. 

Списък на обекти, проектирани от 

инж. с. Руйчева и инж. Г. 

Дивизиев. 

4. Технически паспорт за строеж: 

Локално газохранилище и 

вътрешна газоразпределителна 

мрежа..“, с. Бело поле 
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4. Сграда на Хигиенна баня №1, гр. 

Благоевград, инж. Ингилизова, Технически 

паспорт –локално газохранилище, 

технически паспорт газоразпределителна 

мрежа, с. Бело поле с уч. на инж. 

Ингилизова. 

 5. Технически паспорт 

рег.№96/12.12.2014г. за 

„Възстановяване и 

благоустрояване на улици, 

междублокови пространства и 

зелени площи, гр. Петрич, Обект 3 

Не са представени удостоверение, 

издадено от получателя или от 

компетентен орган, или посочване 

на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за 

услугата; 

Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент; 

Консултант,  Удостоверение № РК-

0373/20.01.2015г., издадено от ДНСК. 

 

2. инж. Атанас Страхилов Руйчев – част 

“Конструкции“ 

3. инж. Спаска Кирилова Руйчева – 

Технически контрол по част 

„Конструктивна“ 

4. инж. Елена Петрова Димкова -  част 

„ВиК“ 

5. инж. Георги Петров Дивизиев -  част 

„Електро“ 

6. инж. Юлия Димитрова Ингилизова – 

част „ОВиК“ 

7. инж. Любомир Георгиев Алексов –

„Пожарна безопасност“ 

 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7); 

 

Заверено копие на Удостоверение 

№ РК-0373/20.01.2015г., издадено 

от ДНСК и Списък, съдържащ 

правоспособните физически лица, 

и задължително лица, 

упражняващи технически контрол 

по част „Конструктивна“; 

 

Декларация-списък на експертите 

(Образец 7), 

 

Декларации по чл.51а ЗОП за 

ангажираност на експерт – 8 бр., 

 

1. Удостов. ППП от КАБ за 2015г. 

рег.№ 01116; 

2. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№ 05595; 

3. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№05575; 

4. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№07676; 

5. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№07665; 

6. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№05656; 

7. удостов. ППП от КИИП за 

2015г. рег.№12251; 

8. Удостоверение за ТК по част 

“Конструктивна“ за 2015г. с рег.№ 

000598. 
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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 

 Да, Представяне на участник, 

посочен ЕИК, Удостоверение  

изх.№20140808113540/08.08.2014г. 

от Агенция по вписванията, гр. 

София. 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

-2 броя. По 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; 

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 – приложимо за двете обособени позиции. 

Декларация  от инж. Атанас 

Страхилов Руйчев; 

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). 
Декларации по образец - 2 броя. 

 

 

Участник с пореден №20 „БОАЛ“ ООД, гр. Гоце Делчев 

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 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.) – мин. 2 бр. 

1. “Архитектурно заснемане на 

същетвуващи сгради с обща РЗП 

3360,50 м2, изготвяне на проекти за 

ремонтна дейност на покриви и фасади, 

вертикална планировка“ 

 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка 

 

1. Технически паспорт 

рег.№33/09.05.2014г. за промяна 

предназначението на сграда в 

магазин и битови помещения, гр. 

Гоце Делчев 
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2. “Технически строителен контрол и 

изготвяне на Технически паспорт на 

строеж с РЗП 716 м2, 

рег.№139/02.08.2012г., Община Гоце 

Делчев; 

3. Технически строителен контрол и 

изготвяне на Технически паспорт на 

строеж с РЗП 496,37 м2 – тенис корт и 

офис сграда с кафе и фитнес, рег.№ 

56/03.07.2013г., Община Гоце Делчев; 

4. “Архитектурно заснемане на 

съществуваща сграда, проектиране на 

„Кризисен център““; 

5. “Архитектурно заснемане, 

възстановяване проекти „ 

Конструктивно обследване на сграда с 

РЗП 250 м2, технически паспорт с 

рег.№6/09.04.2014г., Община Гърмен; 

6. “Архитектурно заснемане на 

съществуваща сграда, проектиране 

Конструктивно обследване на сграда с 

РЗП 738,40 м2, технически паспорт 

рег.№33/ 09.05.2014г. Община Гоце 

Делчев 

7. Технически строителен контрол и 

изготвяне на Технически паспорт на 

строеж с РЗП 1103,19 м2, рег.№ 1/ 

09.01.2015г., Община Гърмен 

 

2. Технически паспорт 

рег.№6/09.04.2014г. на масивна 

сграда - ресторант с. Гърмен 

3. Договор за проектиране 

№ДП140101ор РД на община Гоце 

Делчев 

4. Договор за изготвяне на проектна 

документация от 15.06.2012г.,  

Приемо-предавателен протокол м/у 

„Манастир – Св. Вмчк Георги“ 

5. Технически паспорт 

рег.№56/03.07.2013г., за тенис корт 

и офис сграда с кафе и фитнес, с. 

Борово 

6. Технически паспорт 

рег.№139/02.08.2012г., за жилищна 

сграда с гаражи, гр. Гоце Делчев 

7. Технически паспорт рег.№ 

1/09.01.2015г. /смяна на 

предназначение на стопанска 

сграда в пункт за изкупуване, 

преработка и пакетаж на билки/ 

Комисията изиска служебно,  

издаването на удостоверение от 

Дирекция Устройство на 

територията за съставени и 

вписани технически паспорти:  

рег.№33/09.05.2014г. и Технически 

паспорт рег.№56/03.07.2013г., тъй 

като те са вписани в Регистъра на 

община Гоце Делчев. 
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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент; 

2. Архитект или еквивалент; 

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент; 

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент; 

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент; 

 

Проектант със следният екип: 

1. арх. Малин Костадинов Малинов - 

Част Архитектура 

2. инж. Реджеп Реджепов Цирев – част 

„Електро“ 

3. инж. Ангел Симеонов Кисьов - част 

„Електро“ 

4. инж. Илия Костадинов Тиганчев  – 

част „ОВиК“ 

5. инж. Михаил Борков Тодоров – част 

„ВиК“ 

6. инж. Иван Костадинов Илиев – част 

„Конструкции“ 

7. инж. Александра Хенрих Михайлова 

– част „Конструкции“ 

8. инж. Хенрих Божинов Михайлов – 

лице, упражняващо технически контрол 

на част „Конструктивна" 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а за 

чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която са 

установени. 

2. Когато услугите по обособена позиция 1 

ще се извършват от проектанти, участникът 

трябва да представи списък - декларация за 

предложените експерти за изпълнение на 

поръчката  (Образец 7); 

 

Декларация-списък на експертите 

за изпълнение на поръчката  

(Образец 7); 

 

Декларации по чл.51а от ЗОП за 

ангажираност на експерт - 7 бр. 

 

1. Удостов. ППП от КАБ за 2015г. 

рег.№ 00039; 

2. удостов. ППП от КИИП за 2015г. 

рег.№07670; 

3. удостов. ППП от КИИП за 2015г. 

рег.№05643; 

4. удостов. ППП от КИИП за 2015г. 

рег.№06828; 

5. удостов. ППП от КИИП за 2015г. 

рег.№14020; 

6. удостов. ППП от КИИП за 2015г. 

рег.№07668; 

7. удостов. ППП от КИИП за 2015г. 

рег.№14010; 

8. . удостов. ППП от КИИП за 2015г. 

рег.№05554; 

9. удостов. за ТК по част 

“Конструктивна“ за 2015г. с рег.№ 

00277; 

 

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 
Да, Посочен ЕИК, копие на 

справка от Търговски регистър 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 
Декларации по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП - 6 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  

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

изпълнител – приложимо за двете обособени позиции. 

Декларации по образец- 5 броя; 

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). 
Декларации по образец - 6 броя. 
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Участник с пореден №21 „СОЛАРВАТ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев 

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 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1. Къщи за отдаване под наем на хотелски 

принцип, УПИ IV-63, кв.21, с. Огняново, 

община Гърмен 2.  Къща за гости, имот № 

043010, м. „Еловица“, замл. На с. Мосомище  

 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка (Образец №6) 

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с 

предмета на обществената 

поръчка  

 

1. Удостоверение от 

„Шербетов –М“ ООД изх.№ 

38/2014г.; 

2. Удостоверение от 

„Шербетов –М“ ООД изх.№ 

39/2014г.; 

Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

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

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна",  

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент;  

2. Архитект или еквивалент;  

3. Инженер „Конструктор“ – притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна“ или еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент;  

5. Електро инженер - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Електро“ 

или еквивалент;  

6. Инженер „В и К“ - притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „ВиК“ 

или еквивалент; 

 

Проектант със следният екип: 

1. арх. Зорка Димитрова Кърсердарева- Част 

Архитектура 

2. инж. Марина Дончева Трайкова – 

Конструкции и лице за изпълнение на 

обследване и упражняване на технически 

контрол на част „Конструктивна" 

3. инж. Десислава Христова Филипова - 

Инженер „Конструктор“ 

4. инж. Катя Иванова Кърсердарева -Шербетова 

– Електро инженер 

5. инж. Емилия Руменова Синанова – Електро 

инженер 

6. инж. Любен Димитров Сарандев - Инженер 

„В и К“ 

7. Стоян Стойчев Попов – енергийна 

ефективност 

1. Когато услугите по обособена позиция 

(ОП) 1 ще се извършват от консултант, 

участникът трябва да приложи: заверено 

копие от удостоверение за извършване на 

дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, 

придружено със Списъка, неразделна част 

от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени.  

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 7);  

 

Декларация - списък за 

предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  

(Образец 7);  

 

Посочени номера от Регистри 

към КАБ и КИИП 

 

 

Декларации по чл.51а от ЗОП 

за ангажираност на експерт – 

7 броя. 

Декларацията от Марина 

Дончева Трайкова не е в 

оригинал 
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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 ЕИК 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3) 

Да  

Декларации по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП-2 бр. 

Декларацията представена от 

Марина Донева Трайкова не 

е представена в оригинал. 

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: 
 

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 
Удостоверения – 5 броя;  

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 – приложимо за двете обособени позиции. 

Декларация по образец - 1 

брой , не е представена в 

оригинал. 

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). 

Декларации по образец - 2 

броя 

Декларацията представена от 

Марина Донева Трайкова не 

е представена в оригинал. 

 

 

 

Председател: инж. Петър Мутафчиев ________________ 

Членове: 1. Киприяна Гулева ________________ 2. инж. Атанас Каракиев ___________________ 


