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Приложение №1 

към Протокол №2 

 

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

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

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

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

 

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

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

възможности от обявлението и т. 2.1. от документацията  

 

Участник с пореден №1 „Шербетов - М“ 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 Изискване за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП 

Участниците следва да са вписани в Централния 

професионален регистър на строителя на 

основание чл. 6 от Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя. Регистрацията да 

отговаря на предмета на поръчката – първа 

група, ІV-та категория. 

 

Участникът притежава 

удостоверение за вписване в ЦПРС 

към КСБ,  и е вписан в регистъра за 

изпълнение на строежи със следния 

обхват: 

- първа група; 

- строежи от трета до пета 

категория; 

 

1.Декларация или удостоверение за 

наличието регистрация в Централния 

професионален регистър на строителя на 

основание чл. 6 от Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя. 

За чуждестранните участници  - документ, 

доказващ еквивалентното право и/или 

декларация, че чуждестранният участник 

притежава съответното право. 

Удостоверение № I – TV 013505, 

издадено от КСБ; 

Талон № I – TV 01 с валидност до 

30.09.2015 г. 

 

2.1.2.2 Изисквания към финансовото и икономическото състояние на участника 

Участникът следва да разполага с финансов 

ресурс в размер на 56 000 лева. 

 

Участникът разполага с финансов 

ресурс над изисквания размер. 

1.Удостоверение от банка; 

 

Отчет по сметка № 78/ 15.05.2015 г. от 

Юробанк България АД, гр. Гоце 

Делчев. 
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  2. Годишен финансов отчет или някоя от 

съставните му части, когато 

публикуването им се изисква от 

законодателството на държавата, в която 

участинкът е установен. 

Когато по обективни причини участникът 

на може да представи изискваните от 

Възложителя документи, той може да 

докаже икономическото си или 

финансово състояние с всеки друг 

документ, който Възложителят приеме за 

подходящ. 

 

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

Участникът следва да е изпълнил поне един 

обект еднакъв или сходен с предмета на 

поръчката през последните пет години, считано 

от датата на подаване на офертата. 

Под обект „сходен“ с предмета на поръчката 

следва да се разбира: строително-ремонтни 

дейности на жилищни и смесени сгради; сгради 

и съоръжения за обществено обслужване. 

1. "Пристройка за котелно на газ, 

въвеждане на възобновяеми 

енергийни източници и външно и 

вътрешно саниране на ОДЗ 

"Снежанка"", УПИ II-1737, кв. 35, по 

плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце 

Делчев, обл. Благоевград. 

2. Инженеринг за обновяване на 

образователната инфраструктура в 

община Гоце Делчев - ОУ 

"Св.Паисий Хилендарски" с. 

Корница, СОУ "Св. св Кирил и 

Методий" с. Брезница, ЦДГ 

"Брезичка,  Първо ОУ "Св.св.Кирил 

и Методий", "ПМГ Яне Сандански" - 

реконструкция, основен ремонт и 

осигуряване на достъпна среда.  

1. Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП на 

строителство, изпълнено през последните 

5 /пет/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е еднакво 

или сходно с предмета на обществената 

поръчка. Доказателствата за извършеното 

строителство се предоставят под формата 

на: 

2. Посочване на публичните регистри, 

в които се съдържа информация за 

актовете за въвеждане на строежите в 

експлоатация, която информация включва 

данни за компетентните органи, които са 

издали тези актове, стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, 

мястото и вида на строителството  

или 

 

 

Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Направена проверка и разпечатка от 

Централен професинален регистър на 

строителя за участника – „Шербетов - 

М“ ООД гр. Гоце Делчев,  в който в 

информацията в раздел ІV. 

Производствен опит в България, в 

точка 1.1. Информация за цялостно 

изпълнени от строителя строежи като 

главен изпълнител и завършени с Акт 

15 през последните 5 години, с 

включена информация за издадени  

актове (Акт № 15 и разрешение за 

ползване), стойността, датата, на която 

е приключило изпълнението, мястото 

и вида на строителството. Посочените 

от участника обекти съответстват на 

опита му, посочен в Централен 

професионален регистър на строителя. 
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3. Удостоверения за добро изпълнение, 

които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, 

както и дали то е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и дата и 

подпис на издателя и данни за контакт 

или  

4. Копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности. 

 

2.1.2.4. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.4.1 Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката: За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните лица: 

- 1 (един) брой Технически ръководител на 

обекта:  трябва да притежава придобита 

образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” или „магистър” в областта на 

строителството, или строителен техник, с 

минимум 5 години  професионален опит,  от 

който участие като „технически ръководител” 

на минимум 1 обект с предмет, подобен на 

предмета на настоящата поръчка; 

 

 

 

Технически ръководител на 

обекта – Ахмед Ибраимов 

Иброшев, строителен техник, 

специалност „Строителство и 

архитектура“, Техникум по 

строителство, гр. Благоевград, 

притежаван професионален опит 

като технически ръководител на 

обектти – 12 години. 

 

- Декларация-списък за екипа от 

технически лица, отговарящи за 

изпълнението на обществената поръчка  по 

образец; 

- Декларация по чл. 51а от ЗОП за 

ангажираност на експерт,  по образец от 

документацията за участие. Декларацията 

се попълва от всеки експерт, посочен в 

Декларация- списък за екипа от технически 

лица, отговарящи за изпълнението на 

обществената поръчка  поотделно. 

Декларацията се попълва и представя от 

експерти, посочени от участника в 

декларацията - списък, които не са 

служители на участника. 

Декларация-списък за екипа от 

технически лица, отговарящи за 

изпълнението на обществената 

поръчка  по образец № 7 

 

Диплома с Рег. № 2625-51/28.06.1993 

г. на  Ахмед Иброшев от Техникум по 

строителство, гр. Благоевград 

 

Декларация по чл. 51а от ЗОП за 

ангажираност на експерт от Ахмед 

Иброшев; 
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 Амед Иброшев притежава опит като 

„технически ръководител” на 1 

обект с предмет, подобен на 

предмета на поръчката - технически 

ръководител на обект „Пристройка 

за котелно на газ, въвеждане на 

възобновяеми енергийни източници 

и външно и вътрешно саниране на 

ОДЗ "Снежанка", УПИ II-1737, кв. 

35, по плана на гр. Гоце Делчев, 

общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград. 

Публикуван е  Акт 15 от 30.12.2014 

г. за обекта в Централен 

професинален регистър на 

строителя. 

 Централен професинален регистър на 

строителя за участника – „Шербетов - 

М“ ООД гр. Гоце Делчев, Раздел ІV. 

Производствен опит, 1. Производствен 

опит в България, 1.1 Информация за 

цялостно изпълнени от строителя 

строежи като главен изпълнител и 

завършени с Акт образец № 15 през 

последните 5 години, строеж 

„Пристройка за котелно на газ, 

въвеждане на възобновяеми енергийни 

източници и външно и вътрешно 

саниране на ОДЗ "Снежанка", УПИ II-

1737, кв. 35, по плана на гр. Гоце 

Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. 

Благоевград. Направена разпечатка на 

Акт 15 от 30.12.2014 г. 

- 1 (един) брой Отговорник по контрола на 

качеството - професионална област 

/квалификация/: мин. средно специално 

техническо образование и да притежава 

съответното удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и 

за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за 

безопасност или еквивалентен документ 

Отговорник по контрола на 

качеството – инж. Марина Дончева 

Трайкова, инженер, специалност 

„Промишлено и гражданско 

строителство“,  притежава 

удостоверение за завършен семинар 

по контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за 

съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за 

безопасност  

 Декларация-списък за екипа от 

технически лица, отговарящи за 

изпълнението на обществената 

поръчка  по образец № 7 

Декларация по чл. 51а от ЗОП за 

ангажираност на експерт –  от Марина 

Трайкова; 

 

Удостоверение № 02/ 15.05.2015 г. от 

ЦПО към „ПОЛИВАС 2013“  ООД на 

инж. Марина Трайкова; 

 

- 1 (един) брой Координатор по безопасност и 

здраве - Професионална област /квалификация/: 

минимум средно образование в областта на 

строителството и да отговаря на изискванията 

по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на 

СМР. 

 

 

Координатор по безопасност и 

здраве – Петко Крумов Цуцуманов 

– инженер, завършен курс по 

здравословни и безопасни условия 

на труд, професионален опит в 

областта на ЗБУТ, като длъжностно 

лице по ЗБУТ, координатор по 

безопасност и здраве от 2008 г. до 

момента. 

 

 Декларация-списък за екипа от 

технически лица, отговарящи за 

изпълнението на обществената 

поръчка  по образец № 7 

 

Декларация по чл. 51а от ЗОП за 

ангажираност на експерт от Петко 

Крумов Цуцуманов 

 

Удостоверение № 0211/ 15.04.2015 г. 

от „ВАС КОМ“ ЕООД на Петко 

Цуцуманов за успешно завършено 

обучение по ЗБУТ.  
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2.1.2.4.2 . Участникът да има на разположение следните работници: 

- работник ремонт на топлоизолация - 2 бр.; 

- шпакловчик- 1 бр.; 

- работник кофражист - 1 бр.; 

-  работник електроинсталации - 1 бр.;  

- работник вътрешно водоснабдяване и 

канализация - 1 бр.; 

- работник, изолация – Мехмед 

Реджеб Чолак и Мехмед Мехмед 

Кукорак; 

-  шпакловчик -  Муса Реджеб 

Чолак; 

- строител жилища, кофражист – 

Евгени Стоянов Шарланджиев; 

- техник ел. системи – Крум Петков 

Цуцуманов; 

- водопроводчик – Мустафа Исмаил 

Кесежи; 

Списък, съдържащ данни за 

квалифицираните строителни работници, 

които участникът ще използва за 

извършване на строителството 

 

 

Списък на квалифицирани строителни 

работници по образец; 

Справка за актуалното състояние на 

действащите трудови договори; 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5. Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка  или 

други доказателства за еквиваленти мерки за осигуряване на качеството 

Валиден сертификат ISO 9001:2008 – система 

за управление на качеството или еквивалентен 

сертификат, издаден от орган, установен в друга 

държава членка  или други доказателства за 

еквиваленти мерки за осигуряване на 

качеството. 

 

Сертификат ISO 9001:2008 – 

система за управление на 

качеството с Рег. № BG025-QC-EC-

SC, валиден до 27.06.2017 г. 

 

Копие на валиден сертификат за внедрена 

система за управление на качеството  ISO 

9001:2008. Сертификатът трябва да е 

издаден от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация“ 

или от друг национален орган за 

акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно 

признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да 

отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за 

националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави-членки, както 

и други доказателства за еквивалентни 

мерки осигуряване на качеството, съгл. чл. 

53 ал. 4 от ЗОП. 

Копие сертификат за внедрена система 

за управление на качеството  ISO 

9001:2008 с Рег. № BG025-QC-EC-SC 

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, Посочен ЕИК  

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

по образец – 2 броя, в точки 1, 4, 7 и 

9 от декларацията не са отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят 

за конкретния участник. 

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

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

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

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

представляващият; 

Неприложимо 

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

Документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или декларация или удостоверение за наличие на 

такава регистрация от компетентен орган съгласно националния му закон.  

 Удостоверение № I – TV 013505, 

издадено от КСБ и Талон № I – TV 

01 с валидност до 30.09.2015 г. 

3.1.1.7 Доказателства за финансовото и икономическо състояние на участника:   

1.Удостоверение от банка; или 

2. Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на 

държавата, в която участинкът е установен. 

Да, отчет по сметка 078/14.05.2015 г. 

 

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

обществена поръчка: 
 

1. Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП на строителство изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец №6). 

Да, Списък по чл.51, ал.1, т.2 от 

ЗОП по образец 

Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на: 

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в 

експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или 

- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или  

-  копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 

Централен професинален регистър 

на строителя 

2. Декларация-списък за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка  (Образец №7); 

 

Да  

Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт,  по образец от документацията за участие. 
Да, Декларация по чл. 51а от ЗОП 

за ангажираност на експерт – 3 броя 

3. Списък на квалифицирани строителни работници (Образец №8) Да 

4. Копие на валиден сертификат  за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 Да 

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

под-изпълнител  
Неприложимо  
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3.1.1.10 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 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 – 2 броя. 

 

 

 

Участник с пореден  №2 „Сградостроител“ АД 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 Изискване за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП 

Участниците следва да са вписани в Централния 

професионален регистър на строителя на 

основание чл. 6 от Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя. Регистрацията да 

отговаря на предмета на поръчката – първа 

група, ІV-та категория. 

Участникът притежава 

удостоверение за вписване в ЦПРС 

към КСБ,  и е вписан в регистъра за 

изпълнение на строежи със следния 

обхват: 

- първа група; 

- строежи от трета до пета 

категория; 

1.Декларация или удостоверение за 

наличието регистрация в Централния 

професионален регистър на строителя на 

основание чл. 6 от Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя. 

За чуждестранните участници  - документ, 

доказващ еквивалентното право и/или 

декларация, че чуждестранният участник 

притежава съответното право. 

Удостоверение № I – TV 010953, 

издадено от КСБ; 

Удостоверение № V – TV 007556, 

издадено от КСБ; 

 

2.1.2.2 Изисквания към финансовото и икономическото състояние на участника 



Открита процедура по ЗОП «Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев», финнасиран по програма ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” МЯРКА 

М02-01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП” 
8 

Участникът следва да разполага с финансов 

ресурс в размер на 56 000 лева. 

 

Участникът разполага с финансов 

ресурс над изисквания размер 

1.Удостоверение от банка; 

 

2. Годишен финансов отчет или някоя от 

съставните му части, когато 

публикуването им се изисква от 

законодателството на държавата, в която 

участинкът е установен. 

Когато по обективни причини участникът 

на може да представи изискваните от 

Възложителя документи, той може да 

докаже икономическото си или 

финансово състояние с всеки друг 

документ, който Възложителят приеме за 

подходящ. 

Банково удостоверение № 0510-64-

005830/ 15.05.2015 г. от „УниКредит 

Булбанк“ АД 

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

Участникът следва да е изпълнил поне един 

обект еднакъв или сходен с предмета на 

поръчката през последните пет години, считано 

от датата на подаване на офертата. 

Под обект „сходен“ с предмета на поръчката 

следва да се разбира: строително-ремонтни 

дейности на жилищни и смесени сгради; сгради 

и съоръжения за обществено обслужване. 

 1. Обособяване на Защитено 

жилище, кв.277, гр. Гоце Делчев, 

СРР по части архитектура – 

довършителни работи, електро, ВиК, 

ОиВ, вертикална планировка. 

1. Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП на 

строителство, изпълнено през последните 

5 /пет/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е еднакво 

или сходно с предмета на обществената 

поръчка. Доказателствата за извършеното 

строителство се предоставят под формата 

на: 

2. Посочване на публичните регистри, 

в които се съдържа информация за 

актовете за въвеждане на строежите в 

експлоатация, която информация включва 

данни за компетентните органи, които са 

издали тези актове, стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, 

мястото и вида на строителството  

Или 

Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП. 

 

Договор за СМР № ГД/2013/ПП/С/11, 

№ 36 от Рег. на договорите и 

Референция с изх.№ 70-00-421/ 

03.06.2014 г. от Община Гоце Делчев 
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3. Удостоверения за добро изпълнение, 

които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, 

както и дали то е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и дата и 

подпис на издателя и данни за контакт 

или  

4. Копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности. 

 

2.1.2.4. Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка 

2.1.2.4.1 Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката: За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните лица: 

- 1 (един) брой Технически ръководител на 

обекта:  трябва да притежава придобита 

образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” или „магистър” в областта на 

строителството, или строителен техник, с 

минимум 5 години  професионален опит,  от 

който участие като „технически ръководител” 

на минимум 1 обект с предмет, подобен на 

предмета на настоящата поръчка; 

 

 

 

Технически ръководител на 

обекта – Атанас Димитров 

Диамандиев, строителен техник, 

специалност „Строителство и 

архитектура“ в Техникум по 

строителство „Христо Ботев“, гр. 

София; 

 

Притежаван професионален опит 

като технически ръководител на 

обекти над 5 години в 

„Сградостроител“ АД; 

 

Притежава опит като технически 

ръководител на строеж 

„Преустройство на съществуващо 

перално помещение в две перални – 

пералня за инфекциозно отделение 

и обществена пералня с МБАЛ 

„Иван Скендеров“ (Констативен акт 

№15 от 12.12.2012 г.) 

- Декларация-списък за екипа от 

технически лица, отговарящи за 

изпълнението на обществената поръчка  по 

образец; 

- Декларация по чл. 51а от ЗОП за 

ангажираност на експерт,  по образец от 

документацията за участие. Декларацията 

се попълва от всеки експерт, посочен в 

Декларация- списък за екипа от технически 

лица, отговарящи за изпълнението на 

обществената поръчка  поотделно. 

Декларацията се попълва и представя от 

експерти, посочени от участника в 

декларацията - списък, които не са 

служители на участника. 

Декларация-списък за екипа от 

технически лица, отговарящи за 

изпълнението на обществената 

поръчка  по образец № 7. 

 

Диплома рег.№12863/75 г. от 

Техникум по строителство „Христо 

Ботев“, гр. София; 

 

Допълнително споразумение 

№17/24.02.2011 г. към трудов договор 

№31/07.05.2003 г. 

 

Констативен акт №15 за установяване 

годността за приемане на строеж 

„Преустройство на съществуващо 

перално помещение в две перални – 

пералня за инфекциозно отделение и 

обществена пералня с МБАЛ „Иван 

Скендеров“ от 12.12.2012 г. 
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- 1 (един) брой Отговорник по контрола на 

качеството - професионална област 

/квалификация/: мин. средно специално 

техническо образование и да притежава 

съответното удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и 

за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за 

безопасност или еквивалентен документ 

Отговорник по контрола на 

качеството – Христо Тошков 

Георгиев 

 

Притежава квалификация като 

строителен инженер, специалност 

„Промишлено и гражданско 

строителство“  от ВИАС гр. София. 

Притежава удостоверение за 

осъществяване контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за съответствие на 

влаганите в строежите строителни  

продукти със съществените 

изисквания по ЗБУТ 

 Декларация - писък за екипа от 

технически лица, отговарящи за 

изпълнението на обществената 

поръчка  по образец № 7. 

Удостоверение №3393 от 05.12.2013 г.  

за завършен курс за осъществяване 

контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за 

съответствие на влаганите в строежите 

строителни  продукти със 

съществените изисквания по ЗБУТ  от 

ЦПО „ВИАНА, гр. София. 

Декларация по чл. 51а от ЗОП за 

ангажираност на експерт   от Христо 

Тошков Георгиев; 

- 1 (един) брой Координатор по безопасност и 

здраве - Професионална област /квалификация/: 

минимум средно образование в областта на 

строителството и да отговаря на изискванията 

по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на 

СМР. 

 

 

Координатор по безопасност и 

здраве – Вангелия Димитрова 

Бойкова 

 

Притежава професионална 

квалификация като строителен 

техник, специалност „Водно 

строителство“, Техникум по 

строителство и архитектура“ гр. 

Брацигово 

 

Притежава професионален опит 

като Координатор по ЗБУТ 

 

Притежава удостоверение за 

завършен курс за координатор по 

ЗБУТ. 

 Декларация - писък за екипа от 

технически лица, отговарящи за 

изпълнението на обществената 

поръчка  по образец № 7. 

 

Удостоверение за завършено обучение 

за координатор по ЗБУТ от 06.08.2014 

г. от Служба по трудова медицина 

„МАРС -2001-1“ ООД, гр. Дупница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4.3 . Участникът да има на разположение следните работници: 
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- работник ремонт на топлоизолация - 2 бр.; 

- шпакловчик- 1 бр.; 

- работник кофражист - 1 бр.; 

-  работник електроинсталации - 1 бр.; 

- работник вътрешно водоснабдяване и 

канализация - 1 бр.; 

- работник, изолации – Георги 

Петков Петков и Димитър Петков 

Петков, 

- шпакловчик - Костадин Христов 

Тупаров; 

- кофражист – Иван Николов 

Даутов, 

- електротехник /строителен/ – 

Румен Андонов Даскалов; 

-  Вътрешно ВиК – Младен Илиев 

Врачев; 

Списък, съдържащ данни за 

квалифицираните строителни работници, 

които участникът ще използва за 

извършване на строителството 

 

 

Списък на квалифицирани строителни 

работници по образец 9; 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5. Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка  или 

други доказателства за еквиваленти мерки за осигуряване на качеството 

Валиден сертификат ISO 9001:2008 – система 

за управление на качеството или еквивалентен 

сертификат, издаден от орган, установен в друга 

държава членка  или други доказателства за 

еквиваленти мерки за осигуряване на 

качеството. 

 

Притежава валиден Сертификат ISO 

9001:2008 – система за управление 

на качеството  № CI/ 12374IQ (BG) / 

16.11.2013 г., валиден до 15.11.2016 

г. 

 

 

Копие на валиден сертификат за внедрена 

система за управление на качеството  ISO 

9001:2008. Сертификатът трябва да е 

издаден от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация“ 

или от друг национален орган за 

акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно 

признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да 

отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за 

националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави-членки, както 

и други доказателства за еквивалентни 

мерки осигуряване на качеството, съгл. чл. 

53 ал. 4 от ЗОП. 

Копие сертификат за внедрена система 

за управление на качеството  ISO 

9001:2008 с Рег. № CI/ 12374IQ (BG) / 

16.11.2013 г. 

 

ІІ. Задължтелни документи 

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

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

Списък на документите, 

съдържащи се в офертата, който не 

е подписан от участника 

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

3.1.1.3. Представяне на участника Да, Посочен ЕИК  
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Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по Образец от документацията; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  

по образец – 1 брой, в точки 1, 4, 7 и 

9 от декларацията не са отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят 

за конкретния участник. 

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

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

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

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

представляващият; 

Неприложимо 

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

Документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или декларация или удостоверение за наличие на 

такава регистрация от компетентен орган съгласно националния му закон.  

Удостоверение № I – TV 010953, 

издадено от КСБ и Талон № I – TV 

04 с валидност до 30.09.2015 г. 

3.1.1.7 Доказателства за финансовото и икономическо състояние на участника:   

1.Удостоверение от банка; или 

2. Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на 

държавата, в която участинкът е установен. 

Да, Банково удостоверение от 

„УниКредит Булбанк“ АД 

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

обществена поръчка: 
 

1. Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП на строителство изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец №6). 

Да, Списък по чл.51, ал.1, т.2 от 

ЗОП по образец 

Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на: 

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в 

експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или 

- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или  

-  копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 

Да, удостоверение за добро 

изпълнение и договор за СМР 

 

2. Декларация-списък за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка  (Образец №7); 

 

Да  

Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт,  по образец от документацията за участие. 

Да, Декларация по чл. 51а от ЗОП 

за ангажираност на експерт – 1  

брой 

3. Списък на квалифицирани строителни работници (Образец №8) Да 

4. Копие на валиден сертификат  за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 Да 

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

под-изпълнител  
Неприложимо  



Открита процедура по ЗОП «Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев», финнасиран по програма ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” МЯРКА 

М02-01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП” 
13 

3.1.1.10 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 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 – 1 брой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:   инж. Петър 

Мутафчиев 
 

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

  

    

    


