
 

 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 
 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-10-302/26.06.2020 г. на д-р Николай 

Янков Николов – Помощник-ректор на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“, упълномощен със Заповед № РД-10-114/14.01.2019 г. на Проф. д.и.н. Георги 

Велков Колев - Ректор на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, за 

провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, 

възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „РЕМОНТ НА 

СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП 

КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ - ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - ГР. ВАРНА“, открита с 

Решение № РД-10-254 от дата 05.06.2020 г. на Помощник-ректора на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ и публикувано обявление в Регистъра на обществените 

поръчки на АОП под номер 00251-2020-0005. 

 

Днес, 26.06.2020 г. в гр. Шумен, комисия в състав:  

 

Председател: 

1. Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика; 

Членове:  

          2. Десислава Свиленова Михова - правоспособен юрист - външен експерт; 

          3. Мануел Таквор Мануелян – ръководител строително-ремонтни дейности към Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“; 

се събра в Корпус 1, стая № 07 на университета, от 15:00 ч. за изпълнение на Заповед 

№ РД-10-302/26.06.2020 г. на д-р Николай Янков Николов – Помощник-ректор на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, упълномощен със Заповед № РД-10-

114/14.01.2019 г. на Проф. д.и.н. Георги Велков Колев - Ректор на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, за провеждане на публично състезание за избор на 

изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) с предмет: „РЕМОНТ НА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА ШУМЕНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ - ДЕПАРТАМЕНТ ЗА 

ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - ГР. 

ВАРНА“, открита с Решение № РД-10-254 от дата 05.06.2020 г. на Помощник-ректора на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и публикувано обявление в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00251-2020-0005. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна членовете на комисията с 

правилата за работа, съобразно разпоредбите на чл.51, ал.5, чл.52 от Правилника за 

прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 103, ал.2, 3 и 4 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

 

В 15:05 ч. от деловодството на университета бяха предадени на председателя, на 

комисията постъпилите 2 (два) броя оферти на участници в процедурата, за което бе съставен 

протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, подписан от предаващото лице и председателя на 

комисията. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок - до 16:30 ч. на 

25.06.2020 г. са постъпили следните оферти:  

 



 

№ 

по 

ред 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване 

на 

офертата 

Входящ 

номер 

1. 
„ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ 

ЕООД 
25.06.2020 г. 14:20 ч. РД-08-446 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД 25.06.2020 г. 15:43 ч. РД-08-449 

 

След получаване на списъка с участниците, всеки член на комисията подписа 

декларация във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с 

участниците. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители в публичното състезание, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, 

ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

1. Участник № 1 „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

Председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести 

нейното съдържание, като установи наличието на поотделно комплектовани документи по 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП заедно с опис към тях и непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.   

Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстваха представители 

на участниците в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за 

масово осведомяване в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП не се приложи. 

 

2. Участник № 2 „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

Председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести 

нейното съдържание, като установи наличието на поотделно комплектовани документи по 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП заедно с опис към тях и непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.   

Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстваха представители 

на участниците в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за 

масово осведомяване в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП не се приложи. 

 

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и 

комисията продължи работата си при условията на закрито заседание, като взе решение да 

приключи работа си за деня. Беше определена следващата дата за заседание на комисията, а 

именно: 29.06.2020 г. от 09:00 ч. 

 



 

На 29.06.2020 г. от 09:00 ч. се проведе закрито заседание, на което присъстваха всички 

членове на комисията и е налице необходим кворум за вземане на валидни решения. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от възложител, като разглеждането на 

представените от участниците документи се осъществи по реда на постъпване на офертите 

за горепосочената обществена поръчка. 

 

ІІ. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Офертата на всеки участник следва да съдържа документите и информацията, изискани 

от възложителя, които се отнасят до личното състояние и критериите за подбор поставени 

от възложителя. Комисията провери наличието и редовността на представените документи, 

при което резултатите от проверката са, както следва: 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

1. УЧАСТНИК № 1 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

„ПРОЕКТСТРОЙ -

СТАНКОВ“ ЕООД 
25.06.2020 г. 14:20 ч. РД-08-446 

 

Дружеството „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД, град Шумен се представлява и 

управлява от Сашо Илиев Станков – Управител. Дружеството е с ЕИК 203941480 в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

В настоящата процедура за обществена поръчка дружеството се представлява от Сашо 

Илиев Станков – Управител. 

Същото лице по силата на чл. 40, ал.1, т.3 от ППЗОП следва да декларира 

обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същият е подписал ЕЕДОП на дружеството и е 

отговорил на въпросите свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на 

които са основания за отстраняване/изключване на участника от процедурата. 

Икономическият оператор е декларирал в ЕЕДОП, че не участва в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори. 

Икономическият оператор е декларирал в ЕЕДОП, че няма да използва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор. 

Икономическият оператор е декларирал в ЕЕДОП, че не възнамерява да възложи на 

трети страни изпълнението на част от поръчката.  

 

По отношение на участника, комисията констатира липса на документи, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с 

други изисквания поставени от възложителя в документацията за участие и обявлението за 

обществена поръчка, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги 

описва изчерпателно: 

 

1. В представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор, участникът неправилно е предоставил информация за това дали: 

„икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще 



 

осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени 

работни места?“ 

Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП, тази информация се предоставя само в 

случай, че поръчката е запазена, каквато настоящата не е !!! 

 

2. В представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, Раздел А: Годност, в частта „Вписване в 

съответен професионален регистър“, участникът не е посочил групата и категорията на 

строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, 

както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, изискуеми от 

Възложителя.  

 

Комисията извърши справка в официалния сайт на Камарата на строителите в 

България, в раздел Централен професионален регистър на строителя и установи следното: 

Участникът притежава Удостоверение №   I - TV 019239 със срок на валидност на 

контролния талон: 30.09.2021 г. за  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, 

прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно 

чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: 1.4 строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 

4 от ПРВВЦПРС (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6).  

 

3. В представения от участника, Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние 

в частта „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност““, участникът не 

е посочил номер на Застрахователна полица на сключената застраховка „Професионална 

отговорност“, липсва информация за валидността на същата, както и професионалната 

дейност от застрахователната полица. 

 

Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци 

на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово 

състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано: 

„5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на:………  

!!! Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, 

валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“ 

Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката 

на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за 

икономическо и финансово състояние -  да има валидна застраховка „Професионална 

отговорност“ с професионална дейност от застрахователната полица,  отговаряща на 

предмета на поръчката (строител). 

 

4. В представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности 

в частта „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“, 

участникът е посочил изпълнените от него дейности, идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата, но липсва информация относно вида и обема на изпълнените строителни 

дейности. 

 

Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за 

подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за 

подбор, относно технически и професионални способности“, „По т. 1 участникът попълва 

поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за 



 

подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с 

посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида 

и обема.“ 

 

Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци 

на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.3. Раздел В: Технически и професионални 

способности следва да бъде попълнен в следните точки:“ е указано:  

„1а) Само за обществените поръчки за строителство:…..…  

!!! В това поле участниците следва да направят описание на изпълнените от тях 

строителни дейности през определения от възложителя период, с цел преценка на 

съответствието с поставения критерий за подбор - стойност, дата на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема.“ 

 

5. В представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и професионални способности 

в частта „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат 

строителството“, участникът не е посочил вида на правоотношението му с предложените от 

него ключови експерти. 

 

Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци 

на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.3. Раздел В: Технически и професионални 

способности е указано: 

„6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:……..  

!!! В това поле участниците следва да посочат описание на персонал и/или ръководен 

състав с определена професионална компетентност, които ще се ангажират с изпълнение на 

поръчката, като под формата на списък се декларира следната информация:  

 За Технически ръководител - трите имена на експерта; правоотношението 

му с участника; завършено образование, посочване на професионална степен на 

образование, специалност и квалификация; опит при изпълнението на строителни обекти, 

сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.  

 За Специалист – контрол на качеството - трите имена на ангажирания 

експерт, правоотношението му с участника; номер на Удостоверение/Сертификат за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно; опит при 

изпълнението на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ 

длъжността, за която е предложен. 

 За Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - трите 

имена на ангажирания експерт; правоотношението му с участника и номер на актуално 

Удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 

от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж 

на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд или еквивалентно; опит при изпълнението на строителни обекти, сходни с 

предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.“ 

 

6. В представения от участника, Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор; Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, в частта „Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ на въпроса: „Икономическият 

оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и 

доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания?“ участникът е  

посочил отговор „Да“. Липсва информация относно приложимата от участника система за 



 

управление на качество или еквивалент, или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, 

номер на сертификата и валидност на същия. 

Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци 

на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.4. „Раздел Г: Стандарти за осигуряване на 

качество и стандарти за екологично управление следва да бъде попълнен в следната точка:“  

е указано: 

 Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление:………  

!!! Участниците посочват приложимата от тях система за управление на качество 

или еквивалент, или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, като се посочва и 

номер на сертификата и валидност на същия.“ 

Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката 

на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за 

технически и професионални способности - да прилага система за управление на 

качество EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на 

сертификация строителство или еквивалент. 

 

7. В представения от участника, Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор; Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, в частта „Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление“ на въпроса: 

„Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните 

стандарти или системи за екологично управление?“ участникът е  посочил отговор „Да“. 

Липсва информация относно приложимата от участника система за управление на околна 

среда или еквивалент, или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, номер на 

сертификата и валидност на същия. 

Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци 

на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.4. „Раздел Г: Стандарти за осигуряване на 

качество и стандарти за екологично управление следва да бъде попълнен в следната точка:“  

е указано: 

 Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление:………  

!!! Участниците посочват приложимата от тях система за управление на околна 

среда или еквивалент, или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, като се 

посочва и номер на сертификата и валидност на същия.“ 

Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката 

на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за 

технически и професионални способности - да прилага система за управление на 

околна среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на 

сертификация строителство или еквивалент. 

 

Предвид направените констатации комисията указва на Участник № 1 

„ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД да представи нов, съобразен с констатираните 

пропуски/ нередовности Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) или други документи, които съдържат променена или допълнена 

информация. 

 

 

 

 

 



 

2. УЧАСТНИК № 2 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД 25.06.2020 г. 15:43 ч. РД-08-449 

 

Дружеството „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово се представлява и управлява от 

Генчо Вичев Генчев – Управител. Дружеството е с ЕИК 127622102 в Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията. 

В настоящата процедура за обществена поръчка дружеството се представлява от Генчо 

Вичев Генчев – Управител. 

Същото лице по силата на чл. 40, ал.1, т.3 от ППЗОП следва да декларира 

обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същият е подписал ЕЕДОП на дружеството и е 

отговорил на въпросите свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на 

които са основания за отстраняване/изключване на участника от процедурата. 

Икономическият оператор е декларирал в ЕЕДОП, че не участва в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори. 

Икономическият оператор е декларирал в ЕЕДОП, че няма да използва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор. 

Икономическият оператор е декларирал в ЕЕДОП, че не възнамерява да възложи на 

трети страни изпълнението на част от поръчката.  

 

По отношение на участника, комисията констатира липса на документи, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с 

други изисквания поставени от възложителя в документацията за участие и обявлението за 

обществена поръчка, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги 

описва изчерпателно: 

 

1. В представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) Образец № 2, в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: Технически и 

професионални способности, в т. 1а) участникът е посочил изпълнените от него дейности, 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата, но липсва информация относно обема на 

изпълнените строителни дейности. 

 

Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за 

подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за 

подбор, относно технически и професионални способности“, „По т. 1 участникът попълва 

поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за 

подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с 

посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида 

и обема.“ 

 

Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци 

на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.3. Раздел В: Технически и професионални 

способности следва да бъде попълнен в следните точки:“ е указано:  

„1а) Само за обществените поръчки за строителство:…..…  

!!! В това поле участниците следва да направят описание на изпълнените от тях 

строителни дейности през определения от възложителя период, с цел преценка на 

съответствието с поставения критерий за подбор - стойност, дата на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема.“ 



 

2. В представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) Образец № 2, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и 

професионални способности, в т.6), участникът е представил информация относно персонала 

и/или с ръководния състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 

поръчката. 

 

По отношение на лицето Бисер Начков Илиев, предложен на позиция „Длъжностно 

лице по безопасност и здраве в строителството“, участникът е посочил, информация за 

професионална квалификация, както следва: 

„Удостоверение № 200 от 18.05.2019г. валидно до 18.05.2020 г. За длъжностно лице 

„Координатор по безопасност и здраве в строителството” и Удостоверение № 

175/18.05.2019г. с валидност до 18.05.2020г. длъжностно лице „Безопасност и здраве в 

строителството”. 

 

От така представената информация, във връзка с доказване на квалификацията на 

предложения от участника Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, е 

видно, че притежаваните от лицето Удостоверения са с изтекъл срок на валидност към 

датата на подаване на офертата от участника, а именно: 25.06.2020 г. 
 

Съгласно указанията на Възложителя за подготовка на офертите, т. 4. „Критерии за 

подбор на участниците - минималните изисквания за допустимост“, т. 4.3. „Критерии за 

подбор, относно технически и професионални способности“, подточка 2, „Участникът 

следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 

- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - да притежаващ 

валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба 

№РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение 

и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.  

Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с 

предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.“ 

 

Предвид гореизложеното комисията не установи, че предложеният от участника 

„Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“ отговаря на изискването 

да притежава валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” 

съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. 

 

Предвид направените констатации комисията указва на Участник № 2 

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД да представи нов, съобразен с констатираните пропуски/ 

нередовности Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) или други 

документи, които съдържат променена или допълнена информация. 

 

Въз основа на горното, комисията взе следните 

 РЕШЕНИЯ:  

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се уведомят участниците за направените 

констатации относно установени липса на документи, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или 

с други изисквания поставени от възложителя в документацията за участие и 

обявлението за обществена поръчка, като им се изпрати настоящият протокол в деня 

на публикуването му в профила на купувача. 



 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предоставя на участниците по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация срок до 

5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на настоящия протокол, за 

представяне на нов/и ЕЕДОП или други документи, които съдържат променена или 

допълнена информация.  

Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда 

техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.  

Комисията възлага на Мануел Таквор Мануелян – ръководител строително-

ремонтни дейности към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - 

член на комисията да организира подготвянето и изпращането на придружителни 

писма до участниците, ведно с копие от протокола. Изпращането на протокола да се 

осъществи на посочените от участниците адрес за кореспонденция по поща и/или по 

факс.  

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на 

получаването на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи.  

Комисията възлага на председателя да свика следващото заседание след 

получаване на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи и/или 

изтичането на срока за представянето им, видно от обратните разписки. 

Неразделна част от този протокол е описаното в него приложение. 

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 

дата 03.07.2020 г., както следва: 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………… 

                          /Тодор Илиев/ 

 
Заличена информация на основание чл. 

37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. ………………….………………          2. ……………………….……  

            /Десислава Михова/                          /Мануел Мануелян/    

 
Заличена информация на основание 

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 

от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 

Заличена информация на основание 

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 

от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 

 


