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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1.2 

 
към  ПРОТОКОЛ № 1.2 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-1/06. 01. 2020 г. на зам-кмета  на  община 

Божурище (оправомощен със Заповед № РД-386/20. 11. 2019 г. на кмета на община Божурище) за провеждане на процедура 
чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Изпълнение на СМР на обект : 

Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък  км 0+182.23 – км 1+800.22)“, открита с Решение 
№ РД-422 от дата 10. 12. 2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП  

с уникален номер: 00171-2019-0008 
 

 
Съгласно публикуваното обявление,  респ. документация за поръчката , общите изисквания и изискванията към личното състояние, на 

които всеки участник трябва да отговаря са посочени в Раздел V, т. 2 до т. 4 вкл. от същата. Съответствието с така поставените условия се 
декларира в представения ЕЕДОП (eЕДОП). В т. 5 до т. 7 вкл. от  същия раздел на документацията, са посочени критериите за подбор и 
указания за удостоверяването им, които за по-голяма яснота и конкретика, комисията специфира и посочва по-долу, както следва : 

 
№ Условия и изисквания към участниците, поставени в обявлението, респ. 

документацията 
Удостоверява се чрез : 

1. Общи изисквания и Изисквания към личното състояние, вкл. и изисквания за липса на 
специфични национални основания за изключване 
 

Попълване и представяне на цифрово 
подписан ЕЕДОП-приложните полета от част 
III на документа (раздел А, Б, В и Г).  

2. Критерии за подбор, в т.ч.  
2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60, ал.1 от ЗОП : 
 Регистрация в ЦПРС по ЗКС за строежи от II – ра група,  III – та категория Попълване на поле по т. 1), Раздел А от Част 

IV от ЕЕДОП с посочване на конкретна 
информация/данни за : групата, 
категорията, № на удостоверението и 
срок на валидност на регистрационния 
талон. 

2.2. Изисквания към икономическото и финансово състояние по чл. 61, ал.1 от ЗОП : 
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 Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ по чл 171 ЗУТ с покритие 
съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и 
строителството за III-та категория строежи. 
Комисията посочва конкретно : 
Минимална застрахователна сума по чл.5, ал.2  за строежи по чл. 137, ал.1, т.3 от ЗУТ : 
200 000,00 лв 

Попълване на поле по т. 5), Раздел Б от Част 
IV от ЕЕДОП с посочване на конкретна 
информация/данни за : 
застрахователната сума; № на 
застрахователната полица и срока на 
валидност на застраховката. 

2.3. Изисквания към техническите и професионални способности по чл. 63, ал.1 от ЗОП : 
2.3.1 Изпълнено минимум 1 строителство с предмет и обем идентичен/сходен с 

предмета на поръчката, през последните 5 години. 
Дефиниция „строителство с предмет и обем идентичен/сходен с този на 
поръчката“ : ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/или рехабилитация на улици, тротоари и/или паркинги минимум 20 000 квм. 
Съответствието с така поставеното минимално изискване може да бъде доказано 
чрез изпълнението на повече от едно възлагания. 

Попълване на поле по т. 1а), Раздел В от 
Част IV от ЕЕДОП с посочване на конкретна 
информация/данни за : стойност; обем; 
дата на приключване на изпълнението; 
мястото и вида на строителството. 

2.3.2 Наличие на екип/технически лица за изпълнение на поръчката, притежаващи 
професионална квалификация, както следва : 

Попълване на приложното поле Раздел В от 
Част IV от ЕЕДОП с посочване на конкретна 
информация/данни за : имена; длъжност 
на лицето в екипа; образование, 
квалификация и опит 

● Технически ръководител : с квалификация „строителен инженер“ или „архитект“ или 
„строителен техник“, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2   от ЗУТ. 

● Експерт „контрол по качеството“, притежаващ удостоверение/документ за преминато 
обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти 

● Експерт ЗБУТ, притежаващ удостоверение/документ за изпълнение функциите на 
„експерт по безопасност и здраве 

● Инженер с квалификация в областта на геодезията, картографията и 
фотограметрията, притежаващ правоспособност за извършване на дейности по 
кадастъра (удостоверение от Агенцията по кадастъра) 

2.3.3 Не се допуска едно и също лице от изискуемия екип, посочен по т.2.3.2 по-горе, да е 
предложено да изпълнява повече от една длъжност 

2.3.4 Наличие на внедрена система за управление на качеството, съответстваща на 
стандарт ISO 9001 : 2015 с обхват строителство 

Попълване на поле по Раздел Г от Част IV от 
ЕЕДОП с посочване на конкретна 
информация/данни за : уеб адрес, орган или 
служба, издали документа, обхвата и 
периода на валидност 
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Комисията премина към преглед и проверка на посоченото от участниците в така представените документи : еЕЕДОП от всеки участник, 
по реда на входиране на офертите, като резултатите са отразени подробно по-долу : 

 

1. Участник № 1 „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле, общ. Благоевград : 

Комисията извърши справка в Търговския регистър относно задължените лица за полагане на ел. подпис в представения еЕЕДОП, при 
което се установи, че представеният еЕЕДОП е подписан от управителя, който е и едноличния собственик на капитала на дружеството. 
Направената разпечатка от ТР е неразделна част от протокола на комисията. 

 

№ Условия и изисквания към участниците, поставени в 
обявлението, респ. документацията 

Удостоверява се 
чрез : 

Представено/посочено от участника 

1. Общи изисквания и Изисквания към личното състояние, 
вкл. и изисквания за липса на специфични национални 
основания за изключване 
 

Попълване и 
представяне на 
цифрово подписан 
ЕЕДОП-приложните 
полета от част III на 
документа (раздел А, 
Б, В и Г).  

Участникът декларира, че няма да използва 
капацитета на трети лица, както и 
подизпълнители. 
В част III от ЕЕДОП, участникът декларира, че не са 
налице основания за изключване, свързани с 
изискуемото лично състояние, вкл. и свързани с 
националното законодателство по смисъла на § 
1, т.13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, както и чл. 3  и чл 4 
от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. 

2. Критерии за подбор, в т.ч.   
2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60, ал.1 от ЗОП : 
 Регистрация в ЦПРС по ЗКС за строежи от II – ра група,  

III – та категория 
Попълване на поле 
по т. 1), Раздел А от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : групата, 

Участникът декларира наличие на удостоверение-
с посочване на № за вписване в ЦПРС за строежи 
от II – ра група III – та категория  с валидност  до 
30. 09. 2020 г. Посочена е и цялата изискуема 
информация. 
От извършената справка на посочения уеб адрес 
се установява потвърждение на декларираната 
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категорията, № на 
удостоверението и 
срок на валидност 
на регистрационния 
талон. 

информация. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

2.2. Изисквания към икономическото и финансово състояние по чл. 61, ал.1 от ЗОП : 
 Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ 

по чл 171 ЗУТ с покритие съгласно чл.5, ал.2 от 
Наредбата за задължителното застраховане в 
проектирането и строителството за III-та категория 
строежи. 
Комисията посочва конкретно : 
Минимална застрахователна сума по чл.5, ал.2  за 
строежи по чл. 137, ал.1, т.3 от ЗУТ : 200 000,00 лв 

Попълване на поле 
по т. 5), Раздел Б от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : 
застрахователната 
сума; № на 
застрахователната 
полица и срока на 
валидност на 
застраховката. 

Посочена е цялата изискуема информация за 
притежаваната от участника застраховка, като 
застрахователната сума е 600 000 лв, т.е. за 
строежи първа категория. Посочен е 
№212219213000052/05.02.2019г. на 
застрахователната полица със срок на действие 
до 29.02.2020 г. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

2.3. Изисквания към техническите и професионални способности по чл. 63, ал.1 от ЗОП : 
2.3.1 Изпълнено минимум 1 строителство с предмет и обем 

идентичен/сходен с предмета на поръчката, през 
последните 5 години. 
Дефиниция „строителство с предмет и обем 
идентичен/сходен с този на поръчката“ : ново 
строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или рехабилитация на улици, 
тротоари и/или паркинги минимум 20 000 квм. 
Съответствието с така поставеното минимално 
изискване може да бъде доказано чрез изпълнението 
на повече от едно възлагания. 

Попълване на поле 
по т. 1а), Раздел В от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : стойност; обем; 
дата на 
приключване на 
изпълнението; 
място на 
строителството и 
вида на 

Посочен е обект Рехабилитация и реконструкция 
на път III-107-Кочериново-Рила-Рилски манастир 
от км 11+010 до км 30+712 с възложител АПИ. 
Посоченият обем  възлиза на 158 240 м2. За 
цитирания обект е представена цялата изискуема 
информация. 
Посоченото строителство попада в обхвата на 
така дефинираното понятие „идентично/сходно 
строителство“ в поръчката. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 
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строителството  
2.3.2 Наличие на екип/технически лица за изпълнение на 

поръчката, притежаващи професионална 
квалификация, както следва : 

Попълване на 
приложното поле 
Раздел В от Част IV от 
ЕЕДОП с посочване 
на конкретна 
информация/данни 
за : имена; 
длъжност на 
лицето в екипа; 
образование, 
квалификация и 
опит 

 

● Технически ръководител : с квалификация „строителен 
инженер“ или „архитект“ или „строителен техник“, 
отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2   от ЗУТ. 

Предложено е лицето В. Поповски с 
квалификация строителен техник, за което е 
посочено, че работи на трудов договор в 
дружеството на участника. Представена е цялата 
изискуема информация за предложеното лице, от 
която е видно, че лицето отговаря на поставените 
изисквания в поръчката. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

● Експерт „контрол по качеството“, притежаващ 
удостоверение/документ за преминато обучение за 
контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти 

Предложено е лицето С. Яначкова, за което е 
посочено, че притежава изискуемото 
удостоверение и по-конкретно : № 59/2018 г. с 
валидност до м. юли. 2020 г.. За предложеното 
лице е вписана цялата изискуема информация, от 
която е видно, че лицето отговаря на поставените 
изисквания в поръчката. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

● Експерт ЗБУТ, притежаващ удостоверение/документ за 
изпълнение функциите на „експерт по безопасност и 
здраве 

Предложено е лицето И. Димитров, за което е 
посочено, че притежава изискуемото 
удостоверение и по-конкретно : № 022/01. 02. 
2019 г. с валидност до 31. 01. 20021г.. За 
предложеното лице е вписана цялата изискуема 
информация, от която е видно, че лицето 
отговаря на поставените изисквания в поръчката. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

● Инженер с квалификация в областта на геодезията, 
картографията и фотограметрията, притежаващ 

Предложено е лицето М. Белемезов, за което са 
посочени длъжност на лицето в екипа; 

Публично състезание за за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. 
„Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“ 

 



6 
 

правоспособност за извършване на дейности по 
кадастъра (удостоверение от Агенцията по кадастъра) 

образование, квалификация и опит.  
За така предложеното лице липсва 
информация за притежавана правоспособност 
за извършване на дейности по кадастъра. 

2.3.3 Не се допуска едно и също лице от изискуемия екип, 
посочен по т.2.3.2 по-горе, да е предложено да 
изпълнява повече от една длъжност 

Участникът удовлетворява поставеното 
изискване. 

2.3.4 Наличие на внедрена система за управление на 
качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001 : 2015 
с обхват строителство 

Попълване на поле 
по Раздел Г от Част IV 
от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : уеб адрес, орган 
или служба, издали 
документа, обхвата 
и периода на 
валидност 

Посочен е сертификат № BG121484Q/U със срок 
на валидност до 22.07.2022 г., както и останалата 
изискуема информация. 
Участникът удовлетворява поставеното 
изискване. 

 

2. Участник № 2 „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД гр. София : 

Комисията извърши справка в Търговския регистър относно задължените лица за полагане на ел подпис в представения еЕЕДОП, при което 
се установи, че представеният еЕЕДОП е подписан от управителя, който е и едноличен собственик на капитала на дружеството. Направената 
разпечатка от ТР е неразделна част от протокола на комисията. 
 

№ Условия и изисквания към участниците, поставени в 
обявлението, респ. документацията 

Удостоверява се 
чрез : 

Представено/посочено от участника 

1. Общи изисквания и Изисквания към личното състояние, 
вкл. и изисквания за липса на специфични национални 
основания за изключване 
 

Попълване и 
представяне на 
цифрово подписан 
ЕЕДОП-приложните 

Участникът декларира, че няма да използва 
капацитета на трети лица, както и 
подизпълнители. 
В част III от ЕЕДОП, участникът декларира, че не са 
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полета от част III на 
документа (раздел А, 
Б, В и Г).  

налице основания за изключване, свързани с 
изискуемото лично състояние, вкл. и свързани с 
националното законодателство по смисъла на § 
1, т.13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, както и чл. 3  и чл 4 
от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. 

2. Критерии за подбор, в т.ч.   
2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60, ал.1 от ЗОП : 
 Регистрация в ЦПРС по ЗКС за строежи от II – ра група,  

III – та категория 
Попълване на поле 
по т. 1), Раздел А от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : групата, 
категорията, № на 
удостоверението и 
срок на валидност 
на регистрационния 
талон. 

Участникът декларира наличие на удостоверение-
№ II-TV005400 за вписване в ЦПРС за строежи от II 
– ра група III – та и IV-та категория  с валидност  
до 30. 09. 2020 г. Посочена е и цялата изискуема 
информация. 
От извършената   на посочения уеб адрес се 
установява потвърждение на декларираната 
информация. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

2.2. Изисквания към икономическото и финансово състояние по чл. 61, ал.1 от ЗОП : 
 Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ 

по чл 171 ЗУТ с покритие съгласно чл.5, ал.2 от 
Наредбата за задължителното застраховане в 
проектирането и строителството за III-та категория 
строежи. 
Комисията посочва конкретно : 
Минимална застрахователна сума по чл.5, ал.2  за 
строежи по чл. 137, ал.1, т.3 от ЗУТ : 200 000,00 лв 

Попълване на поле 
по т. 5), Раздел Б от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : 
застрахователната 
сума; № на 
застрахователната 
полица и срока на 
валидност на 

Посочена е цялата изискуема информация за 
притежаваната от участника застраховка, като 
застрахователната сума е 200 000 лв, т.е. за 
строежи III-та категория. Посочен е № 
19015/27/12/2019 г. на притежаваната 
застрахователна полица, издадена от УНИКА АД и 
със срок на действие до 27.12.2020 г. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

Публично състезание за за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. 
„Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“ 
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застраховката. 
2.3. Изисквания към техническите и професионални способности по чл. 63, ал.1 от ЗОП : 
2.3.1 Изпълнено минимум 1 строителство с предмет и обем 

идентичен/сходен с предмета на поръчката, през 
последните 5 години. 
Дефиниция „строителство с предмет и обем 
идентичен/сходен с този на поръчката“ : ново 
строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или рехабилитация на улици, 
тротоари и/или паркинги минимум 20 000 кв. м. 
Съответствието с така поставеното минимално 
изискване може да бъде доказано чрез изпълнението 
на повече от едно възлагания. 

Попълване на поле 
по т. 1а), Раздел В от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : стойност; обем; 
дата на 
приключване на 
изпълнението; 
място на 
строителството и 
вида на 
строителството  

Посочени са 2 обекта : 
1.Обект Проектиране и изпълнение на метродепо 
Земляне за техническа поддръжка и престой на 
подвижния състав на трета метролиния гр. София.  
Посочен е обем положени асфалтови смеси 
45 248 м2. Направено е описание на естеството на 
строителството, което включва площадково 
сградно строителство и обслужващи площадкови 
комуникации. Налична е и останалата изискуема 
информация/данни за този обект. 
За възложител на обекта е посочено дружеството 
: „Пътстрой 92“ АД. 
2.Обект Превантивен ремонт на път III-803(ок.п. 
София)-Петрохан-Цръклевци-Василовци-Мало 
Малово-Раяновци-Голямо Малово-(Драгоман-
Калотина) от км 2+000 до км 11+450, уч-к от км 
8+360 до км 11+450, като е посочен обем 48 829 
кв.м положени асфалтови смеси. Направено е 
описание на изпълненото строителство на обекта. 
Налична е и останалата изискуема 
информация/данни за този обект. 
За възложител на обекта е посочено дружеството: 
„Пътстрой 92“ АД. 

2.3.2 Наличие на екип/технически лица за изпълнение на 
поръчката, притежаващи професионална 
квалификация, както следва : 

Попълване на 
приложното поле 
Раздел В от Част IV от 
ЕЕДОП с посочване 
на конкретна 
информация/данни 
за : имена; 
длъжност на 

 

● Технически ръководител : с квалификация „строителен 
инженер“ или „архитект“ или „строителен техник“, 
отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2   от ЗУТ. 

Предложено е лицето инж. Я. Костов с 
квалификация строителен инженер, за което е 
посочено, че работи на трудов договор в 
дружеството на участника. Представена е цялата 
изискуема информация за предложеното лице, от 

Публично състезание за за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. 
„Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“ 
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лицето в екипа; 
образование, 
квалификация и 
опит 

която е видно, че лицето отговаря на поставените 
изисквания в поръчката. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

● Експерт „контрол по качеството“, притежаващ 
удостоверение/документ за преминато обучение за 
контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти 

Предложено е лицето инж. П. Николов, за което е 
посочено, че притежава изискуемото 
удостоверение и по-конкретно : № 
120/20.12.2019 г. За предложеното лице е 
вписана цялата изискуема информация, от която 
е видно, че лицето отговаря на поставените 
изисквания в поръчката. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

● Експерт ЗБУТ, притежаващ удостоверение/документ за 
изпълнение функциите на „експерт по безопасност и 
здраве 

Предложено е лицето инж. И. Кравов, за което е 
посочено, че притежава изискуемото 
удостоверение и по-конкретно : № 119/19. 12. 
2019 г. За предложеното лице е вписана цялата 
изискуема информация, от която е видно, че 
лицето отговаря на поставените изисквания в 
поръчката. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

● Инженер с квалификация в областта на геодезията, 
картографията и фотограметрията, притежаващ 
правоспособност за извършване на дейности по 
кадастъра (удостоверение от Агенцията по кадастъра) 

Предложено е лицето инж. Т. Райков, за което е 
вписана цялата изискуема информация. Посочена 
е Заповед № РД-15-56/30. 06. 2016 г. от Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър за 
правоспособност-на предложеното лице, за 
извършване на дейности по кадастъра. 
От данните е видно, че предложеното лице 
отговаря на поставените изисквания. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

2.3.3 Не се допуска едно и също лице от изискуемия екип, Участникът удовлетворява поставеното 

Публично състезание за за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. 
„Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“ 
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посочен по т.2.3.2 по-горе, да е предложено да 
изпълнява повече от една длъжност 

изискване. 

2.3.4 Наличие на внедрена система за управление на 
качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001 : 2015 
с обхват строителство 

Попълване на поле 
по Раздел Г от Част IV 
от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : уеб адрес, орган 
или служба, издали 
документа, обхвата 
и периода на 
валидност 

Посочен е сертификат № Q9193/18 със срок на 
валидност до 27.02.2021 г., както и останалата 
изискуема информация. 
Участникът удовлетворява поставеното 
изискване. 

 

 

3. Участник № 3 Обединение „ЕВРОПА“ гр. София : 

Участникът е представил електронен ЕЕДОП за всеки съдружник в обединението : еЕЕДОП за „ВЕНИГАЗ“ ЕООД; еЕЕДОП за „НИВЕЛ СТРОЙ“ 
ЕООД, както и еЕЕДОП за обединение „ЕВРОПА“. Направената разпечатка от ТР за двамата съдружници в обединението е неразделна част 
от протокола на комисията. 

 

№ Условия и изисквания към участниците, поставени в 
обявлението, респ. документацията 

Удостоверява се 
чрез : 

Представено/посочено от участника 

1. Общи изисквания и Изисквания към личното състояние, 
вкл. и изисквания за липса на специфични национални 
основания за изключване 
 

Попълване и 
представяне на 
цифрово подписан 
ЕЕДОП-приложните 
полета от част III на 
документа (раздел А, 
Б, В и Г).  

В представения еЕЕДОП  на „ВЕНИГАЗ“ ЕООД е 
посочено, че е водещ партньор в обединение 
„Европа“, че участва в процедурата заедно със 
съдружника в обединението „Нивел строй“ 
ЕООД, че няма да използва капацитета на трети 
лица, както и подизпълнители. 
В част III от ЕЕДОП, съдружникът „Венигаз“ ЕООД 

Публично състезание за за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. 
„Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“ 
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декларира, че спрямо него не са налице 
основания за изключване, свързани с 
изискуемото лично състояние, вкл. и свързани с 
националното законодателство по смисъла на § 
1, т.13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, както и чл. 3  и чл 4 
от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. 
 
В представения еЕЕДОП  на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 
е посочено, че е партньор в обединение 
„Европа“, че участва в процедурата заедно със 
съдружника в обединението „ВЕНИГАЗ“ ЕООД, 
който е водеш партньор, както е че няма да 
използва капацитета на трети лица, както и 
подизпълнители. 
В част III от ЕЕДОП, съдружникът „Нивел Строй 
ЕООД декларира, че спрямо нето не са налице 
основания за изключване, свързани с 
изискуемото лично състояние, вкл. и свързани с 
националното законодателство по смисъла на § 
1, т.13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, както и чл. 3  и чл 4 
от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. 
 
В представения еЕЕДОП  на обединение „Европа“  
участникът декларира, че няма да използва 
капацитета на трети лица, както и 
подизпълнители. 
В част III от ЕЕДОП, участникът обединение 
„Европа“ декларира, че не са налице основания 
за изключване, свързани с изискуемото лично 
състояние, вкл. и свързани с националното 
законодателство по смисъла на § 1, т.13 и 14 от 

Публично състезание за за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. 
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ДР на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа, както и чл. 3  и чл. 4 от 
ЗИФОДРЮДРКЛТДС. 
 

2. Критерии за подбор, в т.ч.   
2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60, ал.1 от ЗОП : 
 Регистрация в ЦПРС по ЗКС за строежи от II – ра група,  

III – та категория 
Попълване на поле 
по т. 1), Раздел А от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : групата, 
категорията, № на 
удостоверението и 
срок на валидност 
на регистрационния 
талон. 

В представения еЕЕДОП  от водещия партньор 
„ВЕНИГАЗ“ ЕООД е посочено наличие на 
удостоверение-№ II-TV005983 за вписване в ЦПРС  
с валидност  до 30. 09. 2020 г. Посочена е и 
цялата останала изискуема информация. 
От извършената   на посочения уеб адрес се 
установява потвърждение на декларираната 
информация. 
В представения еЕЕДОП  от „НИВЕЛ СТРОЙ“ 
ЕООД е декларирано наличие на удостоверение-
№ II-TV0044803 за вписване в ЦПРС  с валидност  
до 30. 09. 2020 г. Посочена е и цялата останала 
изискуема информация. 
От извършената   на посочения уеб адрес се 
установява потвърждение на декларираната 
информация. 
В представения еЕЕДОП  от обединението е 
посочена в пълен обем изискуемата информация 
за наличие на вписване на двамата съдружници в  
ЦПРС по ЗКС за строежи от II – ра група,  III – та 
категория. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

2.2. Изисквания към икономическото и финансово състояние по чл. 61, ал.1 от ЗОП : 
 Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ 

по чл 171 ЗУТ с покритие съгласно чл.5, ал.2 от 
Наредбата за задължителното застраховане в 

Попълване на поле 
по т. 5), Раздел Б от 
Част IV от ЕЕДОП с 

В представения еЕЕДОП  от водещия партньор е 
посочено наличие на застрахователна полица за 
сума 600 000 лв със срок на действие до 16. 08. 

Публично състезание за за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. 
„Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“ 
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проектирането и строителството за III-та категория 
строежи. 
Комисията посочва конкретно : 
Минимална застрахователна сума по чл.5, ал.2  за 
строежи по чл. 137, ал.1, т.3 от ЗУТ : 200 000,00 лв 

посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : 
застрахователната 
сума; № на 
застрахователната 
полица и срока на 
валидност на 
застраховката. 

2020 г., издадена от ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП. Липсва/не е посочена 
информация за изискуемия № на 
застрахователната полица. 
В представения еЕЕДОП  от „НИВЕЛ СТРОЙ“ 
ЕООД е посочена само сумата по изискуемата 
застраховка – 600000 лв. Липсва/не е посочена 
останалата информация за № на 
притежаваната застрахователна полици и 
срок на валидност на застраховката. 
В представения еЕЕДОП  от обединението 
участник също липсва изискуемата информация 
за застраховка „Професионална отговорност. 

2.3. Изисквания към техническите и професионални способности по чл. 63, ал.1 от ЗОП : 
2.3.1 Изпълнено минимум 1 строителство с предмет и обем 

идентичен/сходен с предмета на поръчката, през 
последните 5 години. 
Дефиниция „строителство с предмет и обем 
идентичен/сходен с този на поръчката“ : ново 
строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или рехабилитация на улици, 
тротоари и/или паркинги минимум 20 000 квм. 
Съответствието с така поставеното минимално 
изискване може да бъде доказано чрез изпълнението 
на повече от едно възлагания. 

Попълване на поле 
по т. 1а), Раздел В от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : стойност; обем; 
дата на 
приключване на 
изпълнението; 
място на 
строителството и 
вида на 
строителството  

В еЕЕДОП на участника в обединението „Венигаз“ 
ЕООД са изброени няколко обекта: 
“Автосервиз, автомивка, контролно-технически 
пункт и магазин за авточасти и промишлени 
стоки“ находящ се в УПИ XIX – за стоп. Дейност, 
кв. 104, по плана на град Чирпан, с 
административен адрес: гр. Чирпан, бул. „Георги 
Димитров“№111 ;  
“ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
РАЗФАСОВАНЕ И ОПАКОВКА НА КОЛБАСИ“ 
находящ се в ПИ №223 162, в землище на гр. 
Първомай; "Реконструкция и рехабилитация на 
пътни настилки на територията на община 
Садово";  "ОФИС СГРАДА, ПАРКИНГ И 
МАГАЗИНИ", находяща се в УПИ I-514.1001, кв.2 
нов, по плана на ЖК "Отдих и Култура", гр. 
Пловдив и "Текущ ремонт на тротоарна настилка 
от западната страна по ул. "Васил Левски" от о.т. 
№113 до о.т. №150", гр. Чирпан, общ. Чирпан 
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В еЕЕДОП за участника в обединението „НИВЕЛ 
СТРОЙ“ ЕООД   е описан обект за „ремонт на 
съществуващата и изграждане на нова улична 
мрежа, полагане на нови пътни и тротоарни 
настилки, шахти и нови бетонови бордюри, 
изграждане на светофарна уредба и 13 спирки за 
нова автобусна линия в гр. Дупница. Посочено е, 
че на обекта са изпълнени : улична настилка с 
площ 32 412,45 квм  и тротоарни настилки с площ 
19 852,45 квм. Записана е и цялата останала 
изискуема информация на изпълненото 
строителство. 
 
В eЕЕДОП на обединението се повтарят данните, 
декларирани от двамата партньори в 
обединението. 
Следва да се посочи, че съгласно чл. 67, ал.6 от 
ЗОП, когато кандидатът или участникът е 
обединение, което не е юридическо лице, 
eЕЕДОП се подава от всеки от участниците в 
обединението. При необходимост от 
деклариране на обстоятелства, относими към 
обединението, eЕЕДОП се подава и за 
обединението.  Предвид факта, че обединение 
ЕВРОПА” не декларира обстоятелства, относими 
за самото гражданско дружество, а препраща и 
преповтаря декларирани обстоятелства от 
съдружниците в обединението, то и на основание 
чл. 67, ал.6 от ЗОП не е необходимо това 
обединение да представя самостоятелен ЕЕДОП. 
На следващо място, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП,  
при участие на обединения, които не са 
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юридически лица, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от обединението участник, а 
не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, 
представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, 
съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединението. 
Ето защо, комисията приема, че с изпълнението 
от един от участниците в обединението на обект: 
„Ремонт на съществуващата и изграждане на 
нова улична мрежа, полагане на нови пътни и 
тротоарни настилки, шахти и нови бетонови 
бордюри, изграждане на светофарна уредба и 13 
спирки за нова автобусна линия в гр. Дупница е 
спазено изискването на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и 
участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

2.3.2 Наличие на екип/технически лица за изпълнение на 
поръчката, притежаващи професионална 
квалификация, както следва : 

Попълване на 
приложното поле 
Раздел В от Част IV от 
ЕЕДОП с посочване 
на конкретна 
информация/данни 
за : имена; 
длъжност на 
лицето в екипа; 
образование, 
квалификация и 
опит 

 

● Технически ръководител : с квалификация „строителен 
инженер“ или „архитект“ или „строителен техник“, 
отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2   от ЗУТ. 

В еЕЕДОП от участника в обединението „НИВЕЛ 
СТРОЙ“ ЕООД   е предложено лицето инж. И. 
Григоров с квалификация строителен инженер 
транспортно строителство. Представена е цялата 
изискуема информация за предложеното лице. 
Аналогично се отнася това обстоятелство и за 
представения еЕЕДОП за обединението. 
От посочените данни е видно, че лицето отговаря 
на поставените изисквания в поръчката. 
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Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на 
обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се 
доказва от обединението участник, а не от всяко 
от лицата, включени в него, с изключение на 
съответна регистрация, представяне на 
сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията 
на нормативен или административен акт и 
съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на 
обединението. 
Ето защо, комисията приема, че с така 
предложения експерт от един от участниците в 
обединението е спазено изискването на чл. 59, 
ал. 6 от ЗОП и участникът удовлетворява 
поставеното минимално изискване. 

● Експерт „контрол по качеството“, притежаващ 
удостоверение/документ за преминато обучение за 
контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти 

В еЕЕДОП от участника в обединението „НИВЕЛ 
СТРОЙ“ ЕООД   е предложено лицето инж. Г. 
Порожанова, за което е посочено, че притежава 
изискуемото удостоверение и по-конкретно : 
сертификат № 2745/15.05.2019 г., издаден от 
център за професионално обучение МИКС. За 
предложеното лице е вписана цялата изискуема 
информация. Аналогично се отнася това 
обстоятелство и за представения еЕЕДОП за 
обединението.  
От посочените данни е видно, че лицето отговаря 
на поставените изисквания в поръчката. 
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на 
обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се 
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доказва от обединението участник, а не от всяко 
от лицата, включени в него, с изключение на 
съответна регистрация, представяне на 
сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията 
на нормативен или административен акт и 
съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на 
обединението. 
Ето защо, комисията приема, че с така 
предложения експерт от един от участниците в 
обединението е спазено изискването на чл. 59, 
ал. 6 от ЗОП и участникът удовлетворява 
поставеното минимално изискване. 

● Експерт ЗБУТ, притежаващ удостоверение/документ за 
изпълнение функциите на „експерт по безопасност и 
здраве 

В еЕЕДОП от участника в обединението  „НИВЕЛ 
СТРОЙ“ ЕООД   е предложено лицето В. Руйков, 
с квалификация строителен техник. Посочено, е 
че притежава изискуемото удостоверение и по-
конкретно : № BZR-173/6 от 13. 06. 2019 г., 
издадено от „Здраве-СТМ“ ЕООД За 
предложеното лице е вписана цялата изискуема 
информация. Аналогично се отнася това 
обстоятелство и за представения еЕЕДОП за 
обединението.  
От посочените данни е видно, че лицето отговаря 
на поставените изисквания в поръчката. 
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на 
обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се 
доказва от обединението участник, а не от всяко 
от лицата, включени в него, с изключение на 
съответна регистрация, представяне на 
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сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията 
на нормативен или административен акт и 
съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на 
обединението. 
Ето защо, комисията приема, че с така 
предложения експерт от един от участниците в 
обединението е спазено изискването на чл. 59, 
ал. 6 от ЗОП и участникът удовлетворява 
поставеното минимално изискване. 

● Инженер с квалификация в областта на геодезията, 
картографията и фотограметрията, притежаващ 
правоспособност за извършване на дейности по 
кадастъра (удостоверение от Агенцията по кадастъра) 

В еЕЕДОП от участника в обединението „НИВЕЛ 
СТРОЙ“ ЕООД   е предложено лицето инж. С. 
Стефанов, за което е вписана цялата изискуема 
информация. Посочено е удостоверение № 94-
229/18. 08. 2003 г. от Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър за правоспособност- на 
предложеното лице, за извършване на дейности 
по кадастъра. 
Аналогично се отнася това обстоятелство и за 
представения еЕЕДОП за обединението.  
От посочените данни е видно, че лицето отговаря 
на поставените изисквания в поръчката. 
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на 
обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се 
доказва от обединението участник, а не от всяко 
от лицата, включени в него, с изключение на 
съответна регистрация, представяне на 
сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията 
на нормативен или административен акт и 
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съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на 
обединението. 
Ето защо, комисията приема, че с така 
предложения експерт от един от участниците в 
обединението е спазено изискването на чл. 59, 
ал. 6 от ЗОП и участникът удовлетворява 
поставеното минимално изискване. 

2.3.3 Не се допуска едно и също лице от изискуемия екип, 
посочен по т.2.3.2 по-горе, да е предложено да 
изпълнява повече от една длъжност 

Участникът удовлетворява поставеното 
изискване. 

2.3.4 Наличие на внедрена система за управление на 
качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001 : 2015 
с обхват строителство 

Попълване на поле 
по Раздел Г от Част IV 
от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : уеб адрес, орган 
или служба, издали 
документа, обхвата 
и периода на 
валидност 

Във всеки от  представените еЕЕДОП-и от двамата 
участниците в обединението, в Част IV Раздел Г  
само е  маркиран отговор „да“. Липсва/не е 
посочена никаква конкретна, изискуема 
информация.  
В представения еЕЕДОП  от обединението 
участник също липсва изискуемата 
информация. 

 

 

4. Участник № 4 „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград : 

Комисията извърши справка в Търговския регистър относно задължените лица за полагане на ел подпис в представения еЕЕДОП, при което 
се установи, че представеният еЕЕДОП е подписан от управителя, който е  и едноличния собственик на капитала на дружеството. 
Направената разпечатка от ТР е неразделна част от протокола на комисията. 
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№ Условия и изисквания към участниците, поставени в 
обявлението, респ. документацията 

Удостоверява се 
чрез : 

Представено/посочено от участника 

1. Общи изисквания и Изисквания към личното състояние, 
вкл и изисквания за липса на специфични национални 
основания за изключване 
 

Попълване и 
представяне на 
цифрово подписан 
ЕЕДОП-приложните 
полета от част III на 
документа (раздел А, 
Б, В и Г).  

Участникът декларира, че няма да използва 
капацитета на трети лица, както и 
подизпълнители. 
В част III от ЕЕДОП, участникът декларира, че не са 
налице основания за изключване, свързани с 
изискуемото лично състояние, вкл. и свързани с 
националното законодателство по смисъла на § 
1, т.13 и 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, както и чл. 3  и чл. 4 
от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. 

2. Критерии за подбор, в т.ч.   
2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60, ал.1 от ЗОП : 
 Регистрация в ЦПРС по ЗКС за строежи от II – ра група,  

III – та категория 
Попълване на поле 
по т. 1), Раздел А от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : групата, 
категорията, № на 
удостоверението и 
срок на валидност 
на регистрационния 
талон. 

Участникът декларира наличие на удостоверение-
№ II-TV006240 за вписване в ЦПРС за строежи от II 
– ра група III – та и IV-та категория  с валидност  
до 30. 09. 2020 г. Посочена е и цялата изискуема 
информация. 
От извършената   на посочения уеб адрес се 
установява потвърждение на декларираната 
информация. 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

2.2. Изисквания към икономическото и финансово състояние по чл. 61, ал.1 от ЗОП : 
 Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ 

по чл 171 ЗУТ с покритие съгласно чл.5, ал.2 от 
Наредбата за задължителното застраховане в 
проектирането и строителството за III-та категория 
строежи. 
Комисията посочва конкретно : 

Попълване на поле 
по т. 5), Раздел Б от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 

Посочена е цялата изискуема информация за 
притежаваната от участника застраховка, като 
застрахователната сума е 400 000 лв., т.е. за 
строежи от по-висока категория и срок на 
действие до 08.05.2020 г. записан е № на 
полицата Е19740000/09.05.2019 и застраховател 
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Минимална застрахователна сума по чл.5, ал.2  за 
строежи по чл. 137, ал.1, т.3 от ЗУТ : 200 000,00 лв 

за : 
застрахователната 
сума; № на 
застрахователната 
полица и срока на 
валидност на 
застраховката. 

Бул Инс. 
 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

2.3. Изисквания към техническите и професионални способности по чл. 63, ал.1 от ЗОП : 
2.3.1 Изпълнено минимум 1 строителство с предмет и обем 

идентичен/сходен с предмета на поръчката, през 
последните 5 години. 
Дефиниция „строителство с предмет и обем 
идентичен/сходен с този на поръчката“ : ново 
строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или рехабилитация на улици, 
тротоари и/или паркинги минимум 20 000 квм. 
Съответствието с така поставеното минимално 
изискване може да бъде доказано чрез изпълнението 
на повече от едно възлагания. 

Попълване на поле 
по т. 1а), Раздел В от 
Част IV от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : стойност; обем; 
дата на 
приключване на 
изпълнението; 
място на 
строителството и 
вида на 
строителството  

Посочени са 7 броя обекта, като за всеки от тях е 
описана изискуемата информация. Видно от тази 
информация е, че обектите цитирани по-долу: 
- изпълненият в община Елин Пелин за 
абонаментно техническо поддържане на улични 
платна, за който е посочено, че са изкърпени 5984 
квм асфалтови площи; 
-за текущ ремонт и поддръжка на улични и 
тротоарни настилки на територията на община 
Троян, за който е посочено, че са изкърпени 
17 249,13квм асфалтови площи; 
-за неотложни и текущи работи по общински 
пътища и улици в община Правец, за който е 
посочено, че са отремонтирани 3840 квм 
тротоарни и 27 298 квм акфалтови площи; 
-за ремонт на асфалтово покритие в община 
Ботевград за селата Гурково…Елов дол, за който е 
посочено, че са изкърпени 1940 квм асфалтови 
площи; 
-за ремонт- изкърпване на асфалтово покритие на 
път SFO 2046 Боженци-Курново в община 
Ботевград, за който е посочено, че са изкърпени 
1700,66 квм асфалтови площи, 
по своя смисъл и съдържание не съставляват 
ново строителство и/или основен ремонт 
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и/или реконструкция и/или рехабилитация на 
улици, тротоари и/или паркинги. 
Същите се отнасят към текущите ремонтни 
дейности. 
Посочените 2 обекта : „Рехабилитация на ул. 
„Здравец“ гр. Троян“ с посочен изпълнен обем 
1943 квм асфалтово покритие и 1220 квм 
тротоарни настилки, както и „Извършване на 
ремонтни дейности на улици и пътища на 
територията на община Ботевград“ с посочен 
изпълнен обем 2080 квм асфалтови настилки и 
530 квм тротоарни площи-което включва и 
изкопи, профилиране, НТК, направа на банкети и 
др, отговарят на изискването за основен 
ремонт/реконструкция/рехабилитация. Общият 
обем на изпълненото строителство сумарно от 
двата обекта, съответно възлиза на 5 773 квм, 
вместо изискуемия минимален обем от 20000 
квм. 

2.3.2 Наличие на екип/технически лица за изпълнение на 
поръчката, притежаващи професионална 
квалификация, както следва : 

Попълване на 
приложното поле 
Раздел В от Част IV от 
ЕЕДОП с посочване 
на конкретна 
информация/данни 
за : имена; 
длъжност на 
лицето в екипа; 
образование, 
квалификация и 
опит 

 

● Технически ръководител : с квалификация „строителен 
инженер“ или „архитект“ или „строителен техник“, 
отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2   от ЗУТ. 

Предложено е лицето инж. К. Христов с 
квалификация строителен инженер, за което е 
посочено, че работи на трудов договор в 
дружеството на участника. Представена е цялата 
изискуема информация за предложеното лице, от 
която е видно, че лицето отговаря на поставените 
изисквания в поръчката. 
 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

● Експерт „контрол по качеството“, притежаващ Предложено е лицето Н. Николов, за което е 
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удостоверение/документ за преминато обучение за 
контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти 

посочено, че притежава изискуемото 
удостоверение, издадено на 09. 02. 2018 г. от  
ELBI PLUS ЕООД. За предложеното лице е вписана 
цялата изискуема информация, от която е видно, 
че лицето отговаря на поставените изисквания в 
поръчката. 
 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

● Експерт ЗБУТ, притежаващ удостоверение/документ за 
изпълнение функциите на „експерт по безопасност и 
здраве 

Предложено е лицето инж. В. Зланков, за което е 
посочено, че притежава изискуемото 
удостоверение и по-конкретно : № 1640/23. 04. 
2018 г. За предложеното лице е вписана цялата 
изискуема информация, от която е видно, че 
лицето отговаря на поставените изисквания в 
поръчката. 
 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

● Инженер с квалификация в областта на геодезията, 
картографията и фотограметрията, притежаващ 
правоспособност за извършване на дейности по 
кадастъра (удостоверение от Агенцията по кадастъра) 

Предложено е лицето инж. Хр. Дянков, за което е 
вписана цялата изискуема информация. Посочена 
е Заповед № 1063/18. 01. 2001 г. от Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър за 
правоспособност на предложеното лице за 
извършване на дейности по кадастъра. 
От данните е видно, че предложеното лице 
отговаря на поставените изисквания. 
 
Участникът удовлетворява поставеното 
минимално изискване. 

2.3.3 Не се допуска едно и също лице от изискуемия екип, 
посочен по т.2.3.2 по-горе, да е предложено да 
изпълнява повече от една длъжност 

Участникът удовлетворява поставеното 
изискване. 
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2.3.4 Наличие на внедрена система за управление на 
качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001 : 2015 
с обхват строителство 

Попълване на поле 
по Раздел Г от Част IV 
от ЕЕДОП с 
посочване на 
конкретна 
информация/данни 
за : уеб адрес, орган 
или служба, издали 
документа, обхвата 
и периода на 
валидност 

Посочен е сертификат № TRBA1000814 със срок 
на валидност до 18.06.2024 г., както и останалата 
изискуема информация. 
 
Участникът удовлетворява поставеното 
изискване. 

 

 

 

ПОДПИСАЛИ  : 
 

Председател: адв. Н. Пеева  ………………………….. 
 
Членове: 
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